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ὉΠ ὙΠΜΗΒΙΟΙ ΘΠΑΠΟΙ 
ΜΙΝΟΒΕΝ. 

ΟΟΝΘΈΒΒΙΤ, ΔΒ ΕἸΡΕΜ 008). Μ55. ΡΒΑΕΒΕΒΤΙΜ ἙἘΟΒΌΜ, οὐοΚ 

ΒΕΑτΤυϑ ῬΙΕΖΙΌΒ ΟΟΝΤΌΠΒΕΒΑΤ, ὙΕΤΕΒΌΜΟΤΕ ἘΘΙΤΙΟΝΌΜ ΡΑΒ- 

ΤΙΜ ἘΜΈΝΘΑΥΙΤ ΡΑΒΤΙΜ ΝΌΝΟ ΡΒΙΜΑ ὙΊΘΕ ἘΒΙΘΙΤ, ΟΟΜΜΕΝ- 

ἜΑΒΙΒ ΟἈΙΤΙΟΙΒ ΙΝΘΙΟΙΒΌΒΟΥΕ ΤΑΜ ΕΜ Οὔὐὰμ 

ΨΕΒΒΟΒΌΜ ἸΝΒΤΕΑΥΧΙΤ 

1016 1Π|5 ᾿ΡΟΨΊΙΟΙΒ ΤΡΕΈΠΕΝ. 

τεῦ ΠΕΝ κ᾿. 

ΒΕΒΟΙΣΙΝΙ 

' τς ΠΎΡΙΝ ΕἸ ΙΜΡΕΝΞΕΙΒ 6. ΒΕΙΜΕΒΙ 

ΜΡΌΘΟΘΟΧΕΗΙ. 





Ι,οοἴονὶ Βομόνοῖο δ. 

Ἡυὰ ορο ἴβ5 βιππ ῥγοίθοίο, 4α], οἱ ἴμ86 ΔΙΙφυδηο 

τορὰπι δαίαγαθ ἰγδοίαιοηθ δὲ ϑῖογθ πἰγοθ Οδρίπϑ, 

πὰπο υϑγὸ (ἰα δαΐπι οομδδγθηΐ ὁμιπῖα, απ88. ΠΟΙ ππ 

ΦΘηαΝ δαΐ βοῖγθ οαρὶς δαὶ δἰθοίαί 56 Ἰῃ 616 χ]556) δά 

αἰϊῃ εἰπάϊα ἀργαρίαβ, ἀθθῦθα ΘΧ Ε͵566. 486 ραγέϊῃ 

Ρείπια νίθθ οαμηΐηο, ΡϑΡίΐμι γὙ6] ϑιμθηἀδίίογθβ νοὶ ἰοου- 

φῬἰδίογθα ἰϑπ ργοάθαυμί, ἀἰδεθγία πη συ! δ μἰδέογιδθ παία- 

ΤᾺ ατγίϊνθ πιϑάϊοαδθ ἐγαοίαπι 6556 γϑἀπηδδίαγαπι αἤῆν-- 

τθηι. Πὲ νϑῖο ΠΠπὰ ργαθίθγθαπι ρραπιθηίαπι, ααρα 8} 

μἰβίοτνίδθ ἀἰσηϊίαία ροίοϑί γθρϑίϊ, ον θγβαίαν δῃΐπιο πι6Ὸ 

ἀανοιπι {Πυ4 ΗδγδοΙ ἀρυά Αὐὶβίοίθιθαι οἴαίαμι, χα] 

ααϊοον ἰπ οάβδιι Γγηδγίϑη, τθὶ Τογίθ βϑάθθαί, ἰηίγαγθ 

οὐποίδηΐο5. πάθμίοι αἱ δοοράδγθηί δχπογίαθδίαγ: 6556 

δεῖ 1Π|Ὸ οἰΐααι ᾿ἰοοὶ ἀθ605 ἱπιηοῦία [65. 

Οροιῖὶβ μαῖα γθὶ (ΟΠ! οί οη 5 μἰδίογία ἴθγθ ἰἰᾶθο 

δϑὲ, Θύμσπι χυδίυον οἱ φαοά Θχουγεῖδ ϑμηἷβ ΔΒΠΐπΟ πο- 

νἂπι Μείδογοϊορί σου. ΔΌΒΟΙ νίβθθαι ΘΠ ΘΠ Θπι, αὐδπὶ 

αἰγὶ δγαα 5. ποὴ ἱμρταίδια. ἔαϊπδο Ἰαθίον, βίβίϊι. δά 

ῬιοθΙοπιαία {Π|ὰ,. 4α88 Αὐἰβίοίθι! ἐγίθαὶ βοθηΐ, πΘ 60η- 

νου, ααδ8 δία. “οἱ βαυδίογθ ἰδία, ἀυάσπι ἰηἰδοίϑ 

Ἰδοαθγαῃξ δίᾳαθ ἰιοάϊθπαπι ἰδοθηί. Μοχ ἱπίθ!θχὶ, ηἱ- 

Ἂ ρτίαβ παῖ πᾶσ ἰμ τ 6588 [δοίαπάσπι, αυδηι αἱ 

οΟ αἴδησμι δὲ πΐπογθβ, αἱ ἀρρθ!]γὶ βοϊθηΐ, πιθάϊθο5 οὐ 

ΡΠ γβίοοβ. οὐπα ργΟθΙΘπιδίαπι 114 ΘΟΙ]ΘΟἰθηΘ ΘΟΠΙΘΓΓΘΠΙ, 

δὲ ᾿οπιηῖα 68. ΘΡΌΘΓΘπι, αυ80 δὰ νψϑγάμι ᾿θοίοπθηι τ- 

βυϊαθηάδπι ἔγιρῖα δ ουϊα5. 6556. ροββθηί, ΟΘὺο ἴῃ ΟρΘΓΘ 

4παπι γϑύβαγον, Ἰάψαθ ἱπποίοθβοθγοί ὅϑθπιπιο ΜΙηΙβίθγο 

τὸ βδοῦαβ, βοιοϊαϑίίοας οὐ πιθάϊοαθ ΡῈ. τϑϑπαπι Βο- 

τυπϑίδα οαγϑηΐϊ, παππᾶ ΠΡΘΥϑ αύθ παῖ! οοποθδϑαπι ϑϑί, 

αὐ φυ86 (Γ6]. 1) ο ῖτι5, ΟἸἴπι ῬΓΟΐΘΒΒΟΓ Βερὶοιμομίαπαν, 

{αθηι πιδίατϑ ἀδίπμοίαπι Παρ θιπ8 Οὔμη 65, 41 ΘἰαΒ πιοτῖία, 



Ιν ἃ ψ" 

Ἰπ 6}! χίπιθβ, ᾿ῃ ἸΘΠΡῸ {ΠΠ0 ῬΘῚ ΟΠΔ65 6 6 ΕἸΓΟρδΘ ρα ὦ 
55 ᾿ἴηθγθ ἀθβοῦρδιί, σοηρ αβὶί, Θοιμραγανί, ἰδ πὰ ΠῸ 
ΠΙΘΟΒ ἴῃ 505 ΘΟΩΥ ΘΓίθΓΘ πὶ ΟΠ θα Βα 6 υΐθυον 115, 486 
δι ΘΟΠΒΙ απ ΟΡΘΓΙΒ. πιθὶ βρθοίαγθηί, [)ὴ6 χαΐϊθυπ δά πιΐ-- 
ὨἾ ΘΟ} 15, φαλ} 18. }}} πσάξααθ ργαθδίο θγαμΐ οὐ 160, ἀ1-- 
οθίαν π᾿ ρΘου ἰδ: ἀϊδβονίαιομθ, δἀϊαποίαᾳ 114 βδουπάο 
μαϊὰ5 ρθε νοϊυπΐηϊ, ααο Ἰδοίογθϑ παπο Δ0|6ρῸ. Π8-᾿ 
θέα 1δὶ, σαί! οσαπι σοαΐσαπι, σα θΝ ἀϑὶ βδαπιιβ, ἴδγθ 
Ὁ πμπθῖο, πιαχίπιδηι Ῥαῦίθιη ἃ 72 θεῖο φΟΠ αίονημι, 
ἀδθἰπιυδ βίη] για ΠΡτογυπι, 486 νοοαγὶ βο δῦ, μἰ- 
κἰογίδιι Πίθγαγίϑηι, ἀδθὶπία5 ἀθηΐψαθ ἱπάϊσθαι τὸ οἱ 
ψοῦθα ΘΟ ογ θη 6. αἰσα γν 6] ποπάσπι ἴῃ ΙΘΧΙΟΙΚ 
᾿δηοίαία σομί! "Θηΐθηι. 

6 ογάϊηδ. 4αθδπὶ ἴῃ ΟρΡυΒοῦ 5 ἀθβου "θη 415. 56-- 
οὐδ κὐπβ, ΠΟΘ πο ἀϊδρυίαπιαδ, ἃ ἐδηξαπιπο0 πιο- 
ΠΘΡΘ᾽ νοϊυπαϑ, αφαρὰ αυδ5ὶ οαίθηδπι ααδηάδηι ΟΘΠΠΘΘΓΘ 
δἰ αἴπηιβ δἰ αϑοθιποα! πδίαγαθ, αὐ ΠθΥῚ ἰηϊ πὶ ̓ Γδθ-- 
οοάθηιϑ ἤπθαι π}}8' γα! πη 6 ΘΧχοιρθγθί, ἰία αὐ πιο 40 1106]- 
Ἰουιὰ δυοίοτον, πιο ἀύραπιθηί δαἀπηϊαίθπι, πιο 
Ἰοφυθηαὶ! οὐ ἀϊπϑθγθηαϊ ρθη δηΐθ οσυΐοθ ΒΆθΘΓΘπι. 
Αἰίαιιθη βία αϊ, αὐ αὶ Βαθοοθ δουρί ρϑυϊορσαί, οθααθ 
Ρἰδγυιπῆπθ [αϑυϊἀϊοϑα, ποπηθσηααδιη ᾿ηθρία θίϊαπι οί ἰη- 
5υἶπα, ἰ 110 ἰδιπθὴ βϑοῖβ ναῦῖδθ ῬΓΟρΡίου. γα Π65 Ρ ]-- 
ἸοΙορῖβ πιϑαϊοίβαιιθ δοπθη ἀπά, ἀρ απι η να θίδίθ 
4 ἰθῦϊο δρϑίϊηθαί. Ῥοβίγθι θὲ 86 ν] ορυδουΐδ, δὶ 
δὰ ἴῃ ἤποπι ΔΡΙΘρασϑθπι Οπιηἶβ, ᾿ΘρΊπδθί ΠΘΠΙῸ: ΒΠΩ6 
ψΘΓῸ 840 Ποὺ ΠΠ᾿ΟνΘ μ66 βδίῃθ οπιπὶ ἰτυοία ἰΘρΘηϊαΓ. 

ἴαιι θα Ιο60 μ181}} πὶ τϑϑίαι πθηθη μη, ἰδὲ 
αἱ Ὑ να. ἀοοιί βϑίμιδ, 4] δαίογθϑ θχϑιογο μαΐο ορϑυΐ, 
Ῥγϑθαθγίπι νἶγο ΠΙαδίγϑδίηιο Ζοαηηὲ ϑοἠοἶτθ, 500 115- 
466. ΠΠυπ τ βϑῖ 5. οὐ ϑγυ ἰββϑιπεὶ Αοδαθιπίδθ, ΒΘ ρῖαθ 
Βδγο Πμϑηϑὶς συαίθδ πιθὰϑ ἀϊοαπι ααδηι πα χὶπιδδ. 

οΥρ5ὶ 14. Νονθιθεῖθιβ ἀεὶ ΜΟΟΘΌΟΧΙΗ,. 

Τωϊ 5. με ἀουΐοι 5 Ἰάοῖοτ. 

͵ 
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ΙΝΌΕΧ ΟΡΌΒΟ ΟΜ 
ΟΥΔΕ, ΥΟΙΌΜΕΝ ΡΒΙΜῸΜ ΟΟΜΡΙΒΟΤΙΤΟΚ. 

« ᾽ . . ᾿ πὸ ὌΞΒ . Ῥὰ Ἄ 

εἰν μλϑξάνδρον γαφὺνδισνέωι] ὑαριρῶν ἀπορημάτων κχαὲ ᾿ 

φυσικῶν προβλημάτων "9 τειν. που νοῦς ως 

: τ ΣΙ ΩΝ ΔΗΒΩΣ λρδ χῷ τῳ Βϑό τα ἀλλχο ων μθο ἐν τῳ οὐ 52 

Π. Ἀλεξάνδρου ᾿Ἀφροδιεσιέως ἐατροῦ "ορὲ πυρετῶν: . . 8] 

ἼΠΠ. Παλλαδίου περὶ πυρετῶν σύντομὸς σύνοψις. ... .. 5107 

ΕΥ̓; ξΞενοκράτους 'περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἐνύδρων» τροφῆς. . ἡ. . 191 
Ὑ. Ἔκ τῶν Παρκέλλου τοῦ Σιδίτου ἱατρικῶν περὶ ἐχϑύων. 134 

ΥΙ. νδρομάχου ϑηριακὴ ἀπ. ἐχιδνῶν ἢ καλουμένῃ Ταλήνη. 138 

ΥῊΗ. Κασσέου ᾿Ιατροσοφιστοῦ ᾿ατρυκαὶ ἀπορίαι καὶ προβλήματα 

ΠΗ δον ηοιοΣ σιλτν ΤΟ τον ἀβις ἡδοιιϑκσοωτοθη χὼς ὁ. ΜΆ 

ὝΠΙῚ. Θεοφυλάκτου τοῦ Σιμοκάτου διάλογος περὲ διαφορᾶς 

φυσικῶν ἀπορημάτων καὶ ἐπιλύσεων αὐτῶν. . . .«. .ς 168. 
ΙΧ, Ἔκ τῶν Σωτέωνος τῶν σποράδην περὶ ποταμῶν καὶ κρηνῶν 

καὶ λιμνῶν παραδοξολογουμένων. . .« .« .- «0... ..00.. 184 

Χ, ᾿ἀνωνύμου (ὡς ἐνίοις δοκεῖ '᾿4ϑηναίου) περὲ τῆς τοῦ Ιγείλου 

ἀναβάσεως. . .΄.. ϑ ἀοιδῆς τὰ τ ρος στο ΒΗ͂ΝΝ 

ΧΙ. ᾿Απολλωνίου τοῦ Ἰρονεύευο. ᾿Αλεξανδρέως γραμματικοῦ, 

κατεψευσμένη ἱστορία ἢ ἀσεόρίαρ ϑαυβάσιαι... . ς «0.0. 198 

"ΧΗ, ᾿᾿σκληπιαδῶν ὑγιεινὰ παραγγέλματα. ὑτεν ὐα, ἁὐὐιὰ ΝΕ 

ΧΠΙ, Τοῦ σοφωτάτου Ψέλλου καὶ ὑπερτίμου πόνημα ἰατρικὸν 

᾿ἄρεστον δὲ ἐάμβων. ..... «Ὁ Ὁ νῷ 6 νν ρος 208. 

ΧΙΥ͂. Ψάλου περὲ λέϑων' δυνάμεων... .« «.«ὐν 0 νὸν... 244 

ΧΥ͂. Σωράνου τοῦ ᾿Εφεσίου περὶ σημείων καταγμάτων καὶ Βίος 

ἹἽπποκράτου. Ἔκ τῶν τοῦ αὐτοῦ περὶ μήτρας καὶ γυναικείου 

ἀφ θδξου. “θυ νος ἢ τες τὴν δι νς ἢν ἀρ ρει 45 
ΧΥῚ. ΘΥΨΈΣΥΝ περὶ οὕσθων. βέβλέοιν τος λῆρος 468 

ἜΧΥΗ, ᾿ἀνέκδοτα τῶν τοῦ Μανουὴλ τοῦ Φίλ. . .« . . .. . «984 

ἜΧΥΠΙ. Περὲ χροιᾶς τοῦ αἵματος τοῦ ἀπὸ φλεβοτομίας ἐκ τῆς ἰατρι-- 

16 ὍΝ δυῶν . Τὶ πῶς τ ὐχο δβιευγ κεν 3908 

ἜΧΙΧ. ᾿Αἀνωνύμου περὲ γεννήσεως ἀνθρώπου καὶ γονῆς. . . . .- 294 
ἜΧΧ, Σκχευασία ἁλατίου Μουκᾷ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου. 

ἁἉλάτιον σκευασϑὲν ὑπὸ τῆς τοῦ ἁγίου Γ Ὁηγορίου τοῦ ϑεολόγου. 297 



γι ὶ ἼΝΒΕΧ. 

ἈΧΧΙ͂, Σεοῖχοι τῶν δώδεκα μηνῶν. .«. «0. νόῳ νὸν νς 99Ὸ 

ἌΧΧΙΙ, ἱἙρμήνεια περὶ τῶν στοιχείων τοῦ ἀνθρώπου. . . . - 801 
ἜΧΧΠΙ. ᾿ἀνωνύμου περὶ τῆς τοῦ Νόδμον κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου. 808. 

ΧΧΙΥ. ᾿Αλεξάνδρου Τραλλιανοῦ περὶ ἑλμίνϑων. . . «0 8 

ΧΧΥ. Ιωάννου τοῦ ᾿Ακτουαρίου ὅν ἐρβα, ἐνυρα καὶ παϑῶν 

νυ χοῦ ψυχικοῦ πνεύματος καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸ διαίτης λόγος Α. τιν, 

Εἰ πο 5." “π « 5 ᾿ἀόγον 5. 8. 

ἈΧΧΥ͂Ι, ᾿Ιατρομαϑηματιχὰ Ἑρμοῦ τοῦ Τριομεγίστου πρὸς , 

Ἄμμωνα «Αἰγύπτιον... .. μα τε ἐν δος Ὁ ΒΩ͂Ν 

ΧΧΥΠ. Θεοφίλου περὶ ἔθη: ὙΣΗΝΗΝ σὰ ἔς ἄν τιὰν ΡΤ 

ΧΧΥΗΙ. ἐροφέλ οὐ Σοφίστου περὺ τροφῶν κύκλος, ποίᾳ δεῦ. 'χρᾶ- 

: σθαι ἑκάστῳ μηνὶ, καὶ δποίοις ἀπέχεσθαν: 9.0.6... 409. 

᾿ς ΧΧΙ͂Χ, Θεοδώρου τοῦ. Πρ κι μῆνα, στίχοι χατὰ ἐατρικὴν ἐπι- ὦ 

νοῦς, στήμην. εἰς τοὺς β΄. μῆνας. σε ΤΥ θυ τ ενὰκ ΑἹ 418. 

ΧΧΧ, ᾿ἀνωνύμου περὶ τοῦ «αὑτοῦ δια, οἰ δά τοῖν ΠΑΝ 

ΠἈΧΧΧΙ͂, ᾿ἀνωνύμου. περὺ. τῶν. δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁποίαις 

Ἀν ὑπ χρῆσϑαν. πξρψνε ἐνὶ διάσεν αὐτῶν «καὶ. ὑπὸ, ποιῶν ἀπ- 

δ σϑώνοὐλον ἢ νϑοδλνας νὰν ἡνμες ΦῸᾺ δον οἷν ὑκε τς ν 428. 

ΧΧΧΠν Ἑρμοῦ τοῦ Τρ "αμεγῆστον περὶ κατακλίσεως νοσούν-᾿ Ἶ 
Ϊ των περιγεωδονά, ἐκ -τῆς ὐδρίαν ὁ μὰ ἐπιστήμης. ΩΝ 

π τὸν ΡΣ ρλυϑ «[ἄλλως]:.. τέκον ΠΝ 

) Ξὠδοι κουπὶ ΟΝ Ὧν ὶ 

Με πτ᾿ν οτς σοκπιαῦνρα. 
᾿ ΠΡ, 312. ᾿Ιωάννου ῬΙῸ ̓ Ιοάννσυ. τῷ 

ΡΣ 5871. 11. δὲ ῥ. 5881. 6) Ῥισ᾿ τῷ ἀδήῤαν; ἀν. τῷ φι. : 

Ααΐπ ἈΠ ποπηι]α πιθ᾽ Πρ ουπί' σφάλματα ΡΙαρτ]α5. οογρίροπέθπι Υἱχ. 
ἀυθιίο.. Ῥτθοοτ, τὸ ΒΘπθυοηβ ᾿ἰθοίογ ἴπ. ππϑπιουίατι 51}. τουοοθί, αυϊὰ 

ϑοοίάογο βοϊθαί 15. 41 Τάργαθ Ῥογαρταπί ἀθβογία. Οὐου]5. ἐπίπη. Υἱχ 

ογθάυπί, ἀπαπᾶο αὐάσεων ΔάβρΙΘΟΓΘ οοπεϊπρης. μαϊπιοία, ἃ460. δαβιρ 

ἈΓΘΠΑΥΤΙΩ γαβ ἐπι, αὖ ἀπ Ππηα! τη ΒρΘοί Βοιαϊ πυσ6., [8551 8ΔΠὶ 

ἀδ!γαιηοπία, ᾿π ἴρ80 βο610 ΘΟΠΒΡΟΧΊΙΒΒ6. 5180] Υἱάἀθαηύαν. 

( 

, 
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ΡΗΥΝΙΟῚ ΕΤ' ΜΕΙΟΙ ΟΒΑΝΟΙ 

ΜΙΝΟΒΕΝ, 

ΨΘΕΓΝΠΕΙΕΝ ΕΚΕΤΙΝ. 





Ι. 

ΠΕ ΞΩΑΝ4ΜΡΟΥ “ΦΡΟΖΙΣΤΕΙΩΣ 

ς ᾿ ᾿λατρικῶν ἀπορημάτων καὶ φυσικῶν προβλημάτων 

; τὸ Α. , 

Εα. 
“«“41αἀἶπα 

Οἷς 

Τῶν προβλημάτων τὰ μι αὐτόϑεν ἐστὶ πιστὰ καὶ 1 

γνώριμα, στάσης ἀμφιβολίας χαὶ ζητήσεως ἄγευστα. τίς γὰρ 
οἴμιαι νοῦν ἔχων ἀπορήσειε, τίνος ἕνεκεν ἡ φύσις τοῖς σιτῆ-- 
γοῖς ἐδωρήσατο πτερά: πᾶς γὰρ συνετὸς εἴποι ἄν, ὅτε - 
ϑάλψεως χάριν ἀνθ᾽ ἱματίων μὲν πρῶτον περιέβαλε, δεύ- 5 
φερον δὲ κάλλους ἕνεκεν. πετοῖς δὲ ζώοις τρίχας, ἑρπετοῖς 

δὲ φολίδας, ἐνύδροις δὲ λεπίδας, ἢ ὄστρακα, καϑάπερ τὰ 
ὀστρακόδερμα προσαγορευόμενα. καὶ πάλιν διὰ εἰ τοῖς μὲν 
κέρατα, τοῖς δὲ κέντρα, τοῖς δὲ ὀξεῖς ὄνυχας ἤ τι τοιοῦ- 
τον; πρὸς ἄμυναν τῶν ἀδικούντων ὥσπερ φυσικοῖς δόρα- τ0 
σιν ἠσφαλίσατο ταῦτα. καρποὺς δὲ πάντας καὶ σπέρματα 
σιρὸς γένεσιν καὶ διαδοχὴν τοῦ γένους κεκτηναμένη ἡ φύ- 

σις, λέσπτεσιν ἢ σωμασὶ τισιν ὑγροῖς ἢ ξυλώδεσιν ἢ δέρμα - 

σιν ὁμοίως ἠσφαλίσατο, καϑάπερ ἐν κιβωτῶ τούτους ἀπο- 
κρύψασα πρὸς ἀποφυγὴν κρύους ἢ ϑάλπους ἢ ζώων τινῶν τό 
ἀδικούντων. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ περίβλημα παντελῶς ἀχρεῖον 
οὐκ ἀπέλειψεν, ἀλλὰ πρὸς τροφὴν «“ταρεσκεύασεν. αὐτὰ 
δὲ τὰ φυτὰ φύλλοις μὲν καὶ φλοιῷ καὶ τοῖς ὁμοίοις ἡμφία- 
σεν ἀντὶ πτερῶν. προήδει γὰρ ὡς ἄμετρος ψύξις ἢ ϑερμό- 
τῆς ἐδύνατο λυμήνασϑαι ταῦτα. ἀκάνϑαις δὲ καϑώπλισεν 90 

ἀντὶ βελῶν διὰ τὴν ἀπὸ τῶν ζῴων φϑορών. ἄνϑεοι δὲ 
ποικίλοις ἐστεφάνωσε ταῦτα κόσμου καὶ κάλλους ἕνεκεν, 

καὶ πάλιν ὥσπερ κήρυκας προμηνύοντας τὴν τῶν καρπῶν 
1 Ἂ 



᾿ 

4 ΑΙΕΧΑΝΘΌΒΙ ΔΡΗΒΟΘΙΞΙΕΝΞΙΘ 

ὕ προχύπτουσαν γένεσιν. ὅσοι μὲν τοιαῦτα γνωστὰ καὶ σαφῇ 
σερονείνουσιν, ἄντικρυς δέονται νοῦ" ὅσοι δὲ διχοστατοῦ-- 
σιν, εἰ σύμφυτος τῷ πυρὶ σύνεστιν ἡ ϑερμότης, ἁπεικῆς 
αἰσϑήσεώς εἰσιν ἐνδεεῖς. ὅσοι δέ, πότερον φύσις καὶ λόγος 

5 προνοητικὸς προμυϑεύεται τὰ ἐν γενέσει καὶ φϑορᾷ, τὴν 
τάξιν, τὴν κίνησιν, τὴν ϑέσιν, τὴν διάπλασιν, τὸς χρόας, 
φὰὺὶ παραπλήσια, κολάσεσιν τυγχάνουσιν ἔνοχοι. τὰ δὲ 
ἄλυτα παντελῶς ἐστι ϑεῷ μόνῳ γνώριμα, τῷ καὶ τὴν τού- 
φων οὐσίαν ὑποστήσαντι. καὶ γοὺρ ὃ τεχνίτης ἔργον τε μηχα- 

10 γικὸν κατασκευάσας οἶδεν αὐτοῦ πάσας τῶν ἐνεργειῶν τοῖς΄ 
αἰτίας, ἰδιώτης δὲ παντελῶς ἄμοιρος τῶν αἰτιῶν ἐστιν. 
ἄποροι δὲ ζητήσεις εἰσὶν αἱ τοιαίδε" τίνος ἕνεκεν οἱ γαρ- 
γαλιζόμενοι μαχάλας ἢ πέλματα ἢ πλευρὰς γελῶσιν ; ἢ τίνος 
χάριν ἀκούοντές τινὲς μαρμάρων παρατριβομένων ἢ σπρι- 

15 ζομένων ἢ τρίζοντος ἢ ῥινουμένου σιδήρου τοὺς ὀδόντας. 

εὐθέως μαρκώσιν; ἢ διὰ αἰ τὴν ἀπὸ τῶν ψυχρῶν ὁπωρῶν 
σροσγινομένην αἱμωδίαν τοῖς ὀδοῦσιν ἀνδράχνη ψυχρὰ π|-- 
φυκυῖα ϑεραπεύει καὶ οὐκέτι τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων 
ἰάματα, ἀλλὰ τὰ ὅμοια ς ἢ διὰ τί λίϑος ἡ μαγνήῆτις ἕλκδι 

20 μόνον τον σίδηρον, ὑπό τὸ τῶν τούτου δινημάτων. ξῳοποιεῖ-- 
φαιῖ ἡ λίϑος, ἤ τὲ ἤλεχτρος λεγομένη μόνα τὰ κυρήβια 

καὶ τὰ κάρφη συνανασπῷᾷ κολλωμιένη τούτοις: καὶ λέων 
ἀλεκτρυόνα δέδοικε μόνος, ὄρνις δὲ κατοικίδιος ὡὸν τε- 
κοῦσα τοῖς κάρφεσιν ἑαυτὴν ἀποκαϑαίρει πανταχόσε τοῦ 

35 σώματος" ὀρτυγὲς τε σιτοῦνται τὸν ἐλλέβορον τοῖς ὧν-- 
ϑρώποις δηλητήριον ὄντα Ψάροι δὲ τὸ κώνειον" ἀσκα- 
μωνία δὲ μᾶλλον χολὴν ξανϑὴν ἕλκει" κολοκυνϑὶς δὲ καὶ 
ἀγαριχὸν καὶ λευκὸς ἐλλέβορος εὐφόρβιόν δὲ χαὶ κόκκος 
Κνίδιος φλέγμα" μέλας δὲ ἐλλέβορος καὶ ἐπίϑυμον μέλαι-- 

30 ΨαΨ χολήν; τινὲς δὲ ὑπὸ μὲν τῶν καϑαιρόντων στεγνοῦνται 
σὴν κοιλίαν, ὑπὸ δὲ τῶν στελλόντων καϑαίρονταε μᾶλ- 

λον. καὶ ἄλλος πρὸς τήνδε πλέον ἥδεται τὴν τροφήν, δᾷον 
αὐτὴν μεταβάλλων. οὐδεὶς δὲ καὶ τὴν ϑαλασσίαν νάρκην 
ἀγνοεῖ" πῶς δὴ τῆς μηρίνϑου τὸ σῶμα ναρκοῖ; τρίγλη δὲ 

35 κρατουμένη ἀντιπαϑεῖ τῇ νάρκῃ. καὶ μυρίων ἄν σοι φτοιού-- 
ΗΝ των προκαταβαλοίμην, ἐλ δγγλωθς πείρᾳ μόνον γινωσκομέ- 

ψων, ἃ παρὰ τοῖς ἐατροῖς ἰδιότητες ἄρρητοι λέγονται" τὸ 
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γὰρ ἴδιον ἑκάστου προφορόμενον ἄῤῥητον ὑπάρχει πρὸς 
ἀπόδοσιν τῶν αἰτίων. καχῶς γὰρ ἔνιοι λύσεις ἀϑρόας τού- 
φων παραβάλλουσι, εὐφυρωτάτους δὲ καὶ ἀπιϑάώνους. 
φασὶ γὰρ τὰ καϑαρτήρια ϑερμότατα τοὺς χυμιοὺς ἕλκειν. 
ὅπερ ψεῦδος. ἔδει γὰρ πᾶν ϑερμιὸν εἶναι καὶ χκαϑαρτήριον" 5 
οὕτω γὰρ τὸ πέπερε ϑερμὸν δ᾽ οὐχ ἑλκτικὸν ἐστιν, ἀλλὰ 
στετιτίκον καὶ τονωτικόν. ὡσαύτως δὲ καὶ μαστίχη καὶ ἀλόη. 
φαμὲν δὲ μὴ ἀντιστρέφειν τὸν λόγον. πᾶν γὰρ καϑαρτή-: 
ριον ϑερμὸν μὲν τῇ κράσει, κενωτιχὸν δὲ τῇ δυνάμει. οὐ 
στῶν δὲ ϑερμοὸν ἤδη καὶ τὴν δύναμιν καϑαρτήριον. λέγουσε τὸ 
δὲ τὸν στρουϑοκάμηλον σίδηρον πέἕττειν, οὐκ ἰδιότητί τινι; 
μᾶλλον δὲ ϑερμότητι" ὅπερ ἄτοπον. λέων γὰρ τούτου τοῦ 
ἕῴου ϑερμότερος ὧν οὐ πέττει τὸν σίδηρον, οὐ μόνον δὲ 
σαρὸ τοῖς ἰατροῖς ἐστιν ἰδιώματα μόνοις, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ παρὰ 

φιλοσόφοις καὶ γραμματικοῖς, παάϑη λεγόμενα καὶ σεσήη-- ι15 

μειωμένα ταῖς χρήσεσι. χρη τοίνυν προβάλλειν εἰς ζήτησιν» 
τὰ μέσην ἔχοντα χώραν, ἀμφίβολα τε πρὸς γνῶσιν, οἷά τε 

πρὸς λύσιν ὑποπεσεῖν. ὥσπερ γὰρ τῶν λεγομένων τὰ μέν 
ἐστι ψευδῆ πᾶσι γνωριζόμενα, τὰ δὲ πάντα τὴν ἀλήϑειαν 
σιρὸς ἀπόδειξιν κεχτημένα, τὰ δὲ ὡς ἂν εἴποι τις ἐξ ἀμφο-- 0 
πτέρων κεκραμένα λεγόμενα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν 
προβαλλομένων τὰ μέν ἐστιν εὔδηλα σαᾶσι γινωσκόμενα, τὰ 

δὲ πάντα κεκρυμμένα λύσιν οὐχ ὑποδεχόμενα, τὼ δὲ μέσην 

ἔχοντα φύσιν, ὧν καὶ τὴν ἔκϑεσιν ποιησόμεϑα.. λυτέον δὲ 

σιῶν πρύβλημια ἀπὸ κράσεως, ἢ διαπλάσεως, ἢ ἐνεργείας» 25 

ἢ συμπαϑείας τοῦ ὁμοίου, ἢ χρώματος, ἢ κατὰ ἀπάτην 
αἰσϑήσεως, ἢ κατὰ ὁμωνυμίαν, ἢ ἐκ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον 

φῶν ἐνεργουσῶν δυνάμεων αὐτοῦ, ἢ καϑὸ σκληρότερον ἢ 
μιανώτερον ἢ μεῖζον ἢ ἔλαττον αὐτό φαμεν, ἢ ἀπὸ χρόνου 
καὶ ἡλικίας καὶ ἔϑους, ἢ οὐσιώδους ἢ κατὰ συμβεβηκός, ἢ 30 
τῶν ὁμοίων χαϑὼς ἐν τοῖς προβλήμασεν εὑρήσεις τὸ λε- 

γόμενα. τούτοις οὖν τοῖς κανόσι χρησάμενος σπιᾶν ἀπορού- 
μενον δυνήσῃ πρὸς ἀπόδειξιν τῆς αἰτίας ἀγαγεῖν. ἐτιειδὴ 
δὲ οὐ μόνον ἀρκεῖσϑαι χρὴ τῇ καϑόλου μεϑόδῳ, ἀλλ᾽ ἤδη ὃ 
τοῖς κατὰὶ μέρος χειραγωγεῖν τὸν διδασκόμενον, ἀρξόμεϑα 35 
τῶν λύσεων. 



εδ ΑἸΈΕΧΑΝΘΌΒΙ ΑΡΗΒΟΘΙΞΙΕΝΕΙΚ 

1, Διὰ τί τοὺς ἀνθρώπους ὁ Ὅμηρος 'πολιοκρο- 
τάφους ἐκάλεσεν; ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐντεῦϑεν αἱ 
πολιαὶ ἄρχονται τῷ εἶναι τὰ ἐμπρόσϑια τῆς κεφαλῆς τῶν 
ὀπισϑίων μᾶλλον ὑγρότερα καὶ φλεγματικώτερα. ἡ λύσις 

5 ἐκ κράσεως. 
2. Διὸ «εἰ [δὲ καὶ] τὼ ἐμσιροσϑια τῆς κεφαλῆς [τῶν 

ὀπισϑίων μᾶλλον ὑγρότερα καὶ φλεγματικώτερα: ἡ λύσις 
ἐκ κράσεως] " "φαλανροῦται μόνα" διότι μαλακὰ καὶ ἄραιο- 

σόρα. τῆς οὖν τριχὸς ὑπὸ τῆς φυσικῆς ξηρότητος ἀτροφού- 
τὺ σῆς, ῥᾳδίως ἐκ τούτων τῶν μερῶν ἀττοσείτετεε καὶ μὴ κὰτ- 
ἐχομένη στερεῶς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀπισϑίων ξηροτέρων 
καὶ στυπγοτέρων ὄντων. ἡ δὲ φαλάκρωσις τὴν γένεσιν ἐκ 
ξηρότητος ἔχει. διὰ δὴ τοῦτο καὶ οἱ οὐλότριχες ὡς ξηρό-- 

κεφαλοι ϑᾶττον μὲν φαλακροῦνται, βράδιον δὲ πολιοῦνται, 
ι"ὸ τῆς ξηρότητος ἐκϑατετανώσης τοὶ φλεγματώδη περιττώματα. 

εἰσὶ δὲ καὶ ἄγρυπινοε μᾶλλον τῶν ἄλλων. ὁ γοὼρ ὕσενος ἐξ 

ὑγρότητος, ὡς δηλοῖ τὰ βρέφη ὑγρὼ τυγχάνοντα καὶ ὑπνώδη 

καὶ στεριττωματιχά, καὶ τὸ ὑγρὰ πώϑ'η, καὶ οἱ οἰνοφλυ- 
γήσαντες καὶ πυκνὰ λουόμενοι. τυγχάνουσι δὲ καὶ ἧττον 

0 ἀστέρεντοι τὰς ἐκπροὰς τῶν περιττωμάτων, ῥῖνά φήμε καὶ 
στόμα καὶ ὀφϑαλμούς. οἱ δὲ ἀπλότριχες ὑγροκέφαλοε 
σιεφρυκότες, τὰ ἐναντία πάσχουσι, βράδιον ἢ οὐδὲ ὅλως φα-- 
λακρούμνενοι, φαλακροῦνται γὰρ καὶ διὰ γένους διαδοχήν, 
ὥσπερ καὶ ποδάγρα καὶ ἄλλα πάϑη κατὰ συγγένειαν δια-- 

η5 δέχεται τοὶ τικτόμενα. τάχιον δὲ στολεοῦνταε καὶ ὑπνώδεις 

καὶ στδριττω ματικοὶ [τυγχάνουσι]. αἱ δὲ στολιαὶ λευκαί. μι- 
μοῦνται γὰρ τοῦ γεννήσανν ος φλέγματος «τ» χροιάν. 

ἐνιότε δὲ καὶ χρυσοειδεῖς φυγχάνουσιν, ὅταν συναγαμιχϑῆ 

ἡ λεχεϑώδης χολὴ τῷ φλέγματι. 
30 3. Διὰ τί οἱ γέροντες πδριτφω ματικοὶ καὶ ἀγφυτονοες Γ 

ϑ περισσω μανεκοὶ μὲν διότι ψυχρότεροι φῷ χρόνῳ καὶ ἀδυ- 
γατότεροι γεγονότες. καὶ ἧττον σέττονται, πολλὰ συνά- 
γουσε περιττώματα κατὰ τοὺς πόρους. ξηροὶ μέντοι κατὰ 
τὰ στερεὺὶ σώματα πεφυκότες εἰσὶ καὶ διὰ τοῦτο ἀγρυτνοι. 

βοτὰ δὲ βρέφη ὑγρὰ τοῖς πόροις τε καὶ τοῖς στερεοῖς σώμα- 
σιν ὑπάρχει. 

4. Διὼ τί τὼ παιδία ὑγρὰ ὄντα καὶ περιττωματικὰ 

“πὰ 
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σιολιὰς οὐκ ἀναφέρει: ὅτι ὑγρὰ καὶ ϑερμὰ τυγχάνουσι" τὸ 
μέντοι φλέγμα ὑγρὸν καὶ ψυχρόν, ἄλλως τε καὶ τὸ βρέγμα 
τῆς κεφαλῆς ἔχει δερματῶδες καὶ ἀραιοπιόρον. καὶ διαφορεῖ 
τὰ περιττώματα. τῷ χρόνῳ γὰρ σκληρύνεταε καὶ ὀστῶδες 
γίνεται πυκνότερον. ὅϑεν καὶ ῥαφὰς αὐτῷ δέδωκεν ἡ φύσις «5 
ὕστερον, τιρὸς τὸ διαφορεῖν ἐκεῖϑεν τὰ ἀτμώδη περιττώ-- 
ματα. [ἢ λύσις ἐκ κράσεως καὶ κατασκευῆς σωμάτων. 

ὅ. Διὰ «ἰ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ εὐνοῦχοι ταχέως πολιοῦν-- 
ταῖς; αἱ γυναῖκες μὲν ὡς φύσει ψυχραί" καὶ ὠπὸ τῆς ἀργίας 
δὲ περιττώματα συνάγουσι τιλείονα, καὶ μάλιστα τῶν κατα- 10 

μηνίων ἐκλελοιπότων. εὐνοῦχοί γε τῷ μηκέτε τὸ σπέρμα 

ἐκκρίνειν, ἀλλ᾽ ἔχειν τὸ περίττωμα τὸ γεννητικὸν τοῦ σπέρ- 
ματος συναναδιδόμενον τῷ αἵματι καϑ' ὅλον τὸ σῶμα, 
ὅστερ ἐστὶ φλεγματῶδες. 

6. Διὰ τί δὲ καὶ ἄτριχες: γυναῖκες μὲν ὡς ψυχραὶ ι5 
σιυκνοὺς ἔχουσι τοὺς πόρους τοῦ σώματος" τὸ γὰρ ψυχρὸν 
σειλητικόν" καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁδὸν αἱ τρίχες πρὸς ἔξοδον. καὶ 
εὐνοῦχοι δὲ ὡς ὑγροὶ καὶ περιττωματικοὶ σφόδρα. τούτῳ 
γὰρ τῷ λόγῳ καὶ τὼ κάϑυγρα χωρία βοτάνας οὐ βλαστά- 
ψει, οὔτε μὴν τὰ ἄγαν ξηρὰ καὶ πετρώδη ἐοικότα ταῖς φα- 19 
λακρώσεσι- 

7. Διὰ εἰ τῶν εὐνούχων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ πιόδες 
διαστρέφονται: ὅτι ὑπὸ τῆς εἰρημένης πολλῆς ὑγρότητος 
ἔχουσι τὰ μόρια διάβροχα σφόδρα καὶ μαλακά, διὼ τοῦτο 
δὲ καὶ ἀσϑενῆ" τὸ οὖν ὑποκείμενον βάρος τοῦ σώματος 15 
τὰ σκέλη μυὴ φέροντα στρεβλοῦνται. οὕτω γὰρ καὶ καλάμῳ, 
ἐὼν ἐπιϑῆς βάρος κάμπτεται. ὅτι δὲ τὸ μὲν σκληρὸν καὶ 
ξηρὸν ἰσχυρὸν καὶ πρὸς ἐνέργειαν μᾶλλον ἀντέχει, τὸ δὲ 

ὑγρὸν καὶ μαλακὸν εὐϑενὲς σιρὸς ἐνέργειαν, δηλοῖ καὶ ξύλα 

καὶ δέρματα καὶ σχοινία. δηλοῦσι δὲ καὶ ἄνϑρωποι. ὑπὸ ὃ 
γὰρ λουτρῶν καὶ ποτῶν «τλειόνων ἀσϑενέστεροι πρὸς ἐνέρ-- 
γειαν, ὑπὸ δὲ εὐταξίας συμμέτρως ξηρανϑέντες, εὐσϑενεῖς 

δἰσε πρὸς ἔργον. ὅϑεν εὐνοῦχοι μὲν καὶ γυναικώδεις ἀσϑε- 
γνεῖς" ἴσως δὲ καὶ οἰνόφλυγες, ὡς φλεγματωδέστεροι. ψυχροὶ 
γορ γινόμενοι τὸ ἐναντίον ἀντεισάγειν ποϑοῦ σεν" οἶνος 36 
δὲ ϑερμὸς φύσει. Αἰϑίοπες δέ, ὡς ξηρότεροι, οὐλότριχες, 
ἐσχνοί, μυώδεις, ἰσχυροὶ πρὸς ἔργον. 
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8. Διὰ τί δὲ καὶ ὀξύφωνοι : πάλιν γὰρ ἡ πλείων εἷγρό-- 
φῆς παχύνουσωα τῆν τραχεῖαν ἀρτηρίαν αὐτῶν ἀποστενοῖ 
καὶ τὸ πνεῦμα διὰ στενῶν τόσων διαβαῖνον ὀξυφωνίαν ποιεῖ, 
διὰ δὲ εὐρυτέρων ὡς ἐπὶ ἀνδρῶν μεγαλοφωνίαν" εἰκόνα 

5. δὲ λάμβανε τῶν αὐλῶν τὰς ὁπᾶς" ὅτι δὲ πλείστης ὑγρό- 
τητὸς εἶσιν ἔμσιλεοι, δῆλον ἐκ τοῦ καὶ ἀδρύνεσϑαι καὶ 
μαστοὺς γυναικώδεις ποιεῖν, καὶ βλέφαρα οἰδαλέα καὶ ἀπλό- 
τρίχες καὶ στολιώδεις. 

9. Διὰὼ τί ἔνιοι τῶν εὐνούχων ποσῶς ἀεύδωνῳ. ὁρέ- 
10 γονται καὶ ἐρῶσί ποτε: ὅτι πολὺ παρὸ τὸ ἡβάσκειν ὠρχο-- 
τομήϑησαν ἢ ἐϑλάσϑησαν καὶ ὥσπερ ἡμιτελεῖς εἰσιν εὐ- 
ψγοὔχοι. καὶ οἱ φύσει δὲ ϑερμότεροι τὸ ἧπαρ καὶ τὰ σπερ-- 
ματικὰ ἀγγεῖα μεγάλα ἔχοντες, οἵ τινες φαντάζονται μὲν 
τὴν χρῆσιν, οὐκ ἐνεργοῦσε δὲ τὴν ἐπιϑυμίαν, διότε τὸ αἰ-- 

15 δοῖον αὐτὸ μὲν ἀπεμαράνϑη. τὸ γὰρ οἰδίσκον πνεῦμα 

συνεχῶς ἐκλέλοιστεν, ὅπερ ὑπὸ τοῦ σπέρματος ἐτίκτετο. καὶ 

διὰ τῶν σπερματικῶν πόρων ἐφύετο ἐκ τῶν περὶ τὰ ἰσχία 
ἸΜΟΟΥ. εἷς ἐπὶ παιδίων δὲ τετύφλωνται αὐτῶν οἱ σπερμα-: 

φικοὶ στόροι συμπεσόντες. 
20 10. Διὰ τί ἐν παντὶ τόπῳ τετριχο μένῳ «τολιὲςς πτοιοῦ-- 

μὲν, ἐν δὲ μασχάλαις οὐκέτι; ὅτι ὃ τύπος ϑερμός" ἀρτη- 

ριώδης γὰρ καὶ φλεβώδης. ἄλλως τε καὶ ἀραιοσιόρος ὧν 

διαφορεῖ συνεχῶς τὰ φλεγματώδη περιττώματα. δηλοῖ δὲ 
φοῦτο τὸ συνεχῶς ἱδροῦν αὐτάς. 

25 11. Διὰ «ἰ ἔνιοι αἰδούμενοι ἱδρῶσι τὰς μασχάλας; ὅτε 
ειἄλλον ἀραιοστόροι. ἡ φύσις γὰρ ἀποστρεφομένη τὸ τιμῆς 
ἢ εὐλαβείας ἄξιον μετρίως φεύγει σὺν τῷ αἵματι εἰς τὰς 
μεγίστας φλέβας καὶ ἀρτηρίας. καὶ αὗται πληρούμεναι ἀπο-- 

4 στάζουσιν. οἱ δὲ χαιρόμενοι τῷ διαχαλᾶσϑαι καὶ ἀραιοῦ-- 
30 σϑαι, «τλεῖστον δὲ τὰς μασχάλας, [ταὐτὸ τοῦτο πάσχουσιν]. 

,, 12. Διὰ τί οἱ φοβούμενοι ὠχροί εἶσιν; ὅτε ἡ ἡμετέρα 
φύσις καὶ ἡ προνοουμένη τοῦ σώματος δύναμις δέει τοῦ 

μὴ παϑεῖν τι περὶ τῶν ἐκτὸς, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐν οἴκοις 
ἀποφεύγομεν, καὶ αὐτῇ φεύγει σφόδρα πρὸς τὸ βάϑος τοῦ 

36 σώματος ἀσφαλείας χάριν. συνέλκει δὲ μεϑ᾽ ἑαυτῆς τὸ αἷμα, 

ᾧ κέχρηται τροφῇ καὶ ὀχήματι, ὡς καὶ χρηοτῷ μόνῳ χυμῷ" 
τοῦτο δὲ ἦν τὸ ῥοδίξζον τὸ δέρμα καὶ ἐρυϑριαῖνον. 
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8. Διὼ τί καὶ τρέμουσιν:; ὅτι καὶ ἡ ψυχικὴ δύναμις 

κατὰ συμπάϑειαν τῆς φύσεως. φεύγουσα τὼ νεῦρα κατα- 
λιμιπιάνει, ἅττερ ἐφύλαττον τὰ ἄτρομα μόρια. διὰ τοῦκο δὲ 

καὶ ἀποπατοῦσι καὶ οὐροῦσιν ἀπροαιρέτως. οἱ γὰρ κλείον-- 

τες τοὺς πόρους τῶν περιττωμάτων μῦες νῦν ἀσϑενοῦν- 5 
φες ἀφιᾶσε τὰ περιττά. , 

14. Διὰ τί οἱ χαίροντες ἐρυϑριῶσιν : ὅτι ἡ φύσις αὐτο- 
διδάκτως τῷ ἤδοντι προτρέπει κατὰ τὸ ἐκτὸς ὄντι, καϑάπερ 
ἡμεῖς φίλῳ ἢ τέκνῳ. συνέπεται δὲ τὸ αἷμα ταύτῃ. μεμα- 

ϑήκαμεν δὲ τοῦτο ῥοδίξειν τὸ δέρμια τῷ ἰδίῳ χρώματι. οἱ τὸ 
δ᾽ ὠχριῶντες διὰ τὸ ἐναντίον [τὸ ἐναντίον πάσχουσι]. 

1ὅ. Διὰ «ἰ οἱ αἰδούμενοι ἐρυϑριῶσιν ; ὅτι ἡ φύσις 
αὐτοδιδάκτως τινὶ συνειδήσει τὸ τιμῆς ἄξιον αἰσχυνομένη, 
καϑάπερ εὐγενὴς κόρη, μετρίως ὑποστέλλεται πρὸς τὸ βά- 
ϑῦς καὶ ἐντὸς τοῦ σώματος. τοῦ αἵματος τοίνυν συγκρι- τὸ 

γομένου καὶ χεομένου, τὸ δέρμα βάπτεται τῷ τοῦ αἵματος 
χρώματι. οἱ δέ φασιν, ὅτε ὥσπερ αὐτὸ προβάλλεται σχέπης 

ἕνεκεν. οὕτω γὰρ καὶ τὴν χεῖρα φυσικῶς τῷ προσώστῳ τερο-- 
, φέρουσιν. 

16. Διὼ «ἰ ἔνιοι φοβηϑέντες ἀπέϑανον ; ὅτι φεύγουσα "0 
λίαν ἡ φυσικὴ δύναμις εἰς τὸ βάϑος μετὰ τοῦ αἵματος τὸ 
ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ ζωτικὸν τὸ παρὰ τῆς καρδίας γενό-- 
μενον ἀϑρόως καταβαπτίζει καὶ σβέννυσι καὶ φϑορὼν 

ἐπάγει. τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ καὶ τὸ ἔλαιον πολύ τε καὶ ἀϑούως 
ἐπιβαλλόμενον λυχνιαίᾳ φλογὶ σβέννυσιν αὐτήν. ἀναλογεῖ 25 
δὲ τὸ ἐκ καρδίας ϑερμὸν λυχνιαίᾳ φλογί. καὶ οἱ ἀμέτρως 

δὲ ὀδυνώμενοι ἀπέϑανον τῷ αὐτῷ λόγῳ. ἀπόλλυται γὰρ. ἡ ὃ 
ἐχτὸς κίνησις τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ, »αϑάπερ καὶ τὸ πῦρ 

ἐπιπωμανιξόμεμον σβέννυται. 

17. Διὰ τί πολλοὶ τῶν οἰνοφλυγησάντων ἀπέϑανον ; 30 
ὅτι πώλιν τὸ σπτλῆϑος τοῦ οἴνου τὴν φυσικὴν καὶ τὴν ζω- 
τικὴν δύναμιν καὶ ϑερμότητα καταβατπιτίζει. πάσχουσι δὲ 
τοῦτο μάλιστα, ὅσοι τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν ὀλίγον καὶ ἀσϑε-- 
ψὲς ἔχουσι, τὸ πολυ γὰρ καὶ ἰσχυρὸν ἀντέχειν μᾶλλον δύ- 
γαται, καὶ τῷ χρόνῳ πέττει τὸ σπιλῆϑος. καϑάπερ καὶ ἢ 35 

πλείων. φλὸξ φέρει πλείονα τοῦ ἐλαίου τὴν ἐσείχυσιν. 
.18.. Διὰ τί οἱ γέροντες τρέμουσιν; ὅτε τὰ νεῦρα πά- 
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λιν τῶν ψυχικῶν δυνάμεων καὶ οἱ μῦες τῶν μορίων μὴ 
δεχόμενοι τὴ» ἀρκοῦσαν δύναμιν κινητικὴν οὐκ ἀντέχου- 
σιν ὁμοίως βαστάζειν τὸ βάρος τοῦ σώματος. γίνεται δὲ 
«ρόμος τῷ ἕλκειν ἐπὶ τὸ κάτω τὸ βάρος τοῦ σώματος τὸ 

5. μόριον, τὴν δὲ ψυχικὴν δύναμιν ἐπὶ τὸ ἄνω. καὶ τοῦτο 
κατὰ διαδοχὴν καὶ συνεχῶς γινόμενον τὸν τρόμον σοιοῖ. 
ὅϑεν λοισιον ἐστὶ κάτω Ψψεύουσιν ἐπὶ γῆν σπεύδοντες, ὅπου 
καὶ φύσις βιάζεται. ὅϑεν καὶ βακτηρίαις ἑαυτοὺς καϑά- 

σιερ τοίχους παλαιοὺς ἀντὲ ξύλων στηρίζουσι. διὰ τοῦτον 
10 τὸν λόγον τῆς ἀσϑενείας τῶν δυνάμεων, ἀπροαιρέτως ἐξίασι 

σκύβαλον καὶ οὖρον. 
19. Διὼ τί οἱ λυπούμενοι ὠχριῶσιν: ὅτι πᾶσα ἡ φύ- 

σις ὑπομιμνησκομένη τοῦ ἀνιαροῦ, κατ᾿ ὀλίγον συννεύεε 
πρὸς τὸ βάϑος μετὰ τοῦ ῥοδίζοντος αἵματος τὸ δέρμα" 

15 ἧττον μέντοι τῶν φοβουμένων [ὠχριῶσιν]. 

20. Διὼ «τί οἱ χαιρόμενοι ἀϑρόως καὶ σφοδρῶς, ποτὲ 
καὶ ἐκλύονται; τῷ τὴν ζωτικὴν δύναμιν καὶ τὸ ἔμφυτον 
ϑερμον ἀμέτρως ἔξω φερόμενον πρὸς τὸ ἦδος διαφορεῖσϑαι 

καὶ ἀπόλλυσθαι. ὅϑεν καὶ ἱδροῦσε καὶ ἐρυϑριῶσι διὰ τὴν 

20 παρουσίαν τοῦ αἵματος. τὸ γὼρ ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ αὐτὸ 

τὸ πῦρ τῇ μὲν ϑερμόνητι καὶ σῇ φύσει τοῦ οἰκείου τόπου 
ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται. πάλιν δὲ διὰ τὴν ὄρεξιν τῆς τροφῆς 
ἐσσὶ τὸ κάτω. ποτέρα τοίνυν τῶν κινήσεων ἀπόλλυται 
διωφϑείρει τοῦτο. ᾿ 

ὃ 21. Διὰ «τί οἱ λυπούμενοι καὶ οἱ ἐρῶντες καὶ οἱ ὁρ- 
γιζόμενοι στενάζουσι μέγα καὶ συνεχῶς ; ἰὅτε οἱ μὲν λυ- 
“τοὐμδνοι σιρὸς τὸ λυπῆσαν ἔχουσι τὴν ψυχὴν ἐστραμμέ- 

γην, οἱ δὲ ποϑοῦντες πρὸς τὸ ποϑούμενον, οἱ δὲ χολῶντες 
σιρὸς τὸ τὴν ὀργὴν κινῆσαν αὐτοῖς. ἡ ψυχὴ τοίνυν ἐστραμι-- 

30 μένῃ σιρὸς τὸ κινῆσαν αὐτὴν ἀμελεῖ καὶ ὥσπερ ἐπιλανϑά-- 
γεταὶ χορηγεῖν τοῖς τοῦ ϑώρακος μυσὶ τὴν κινητικὴν δύ- 
γαμιν. ἡ καρδία τοίνυν μήτε τῇ διαστροφῇ τοῦ ϑώρακος 
εἰρδεχομένη τὸν ἀέρα καὶ ῥισειζξομένη καὶ ἐψυχομένη μήτε 
διὰ τῆς συστολῆς ἐκκρίνουσα τὰ λιγνυώδη περιττώματα, 

86 ἄστερ ἡ ἐξ αἵματος ἔκκαυσις ἐγ ἐννήσ ε, δέθι τοῦ μὴ πνιγμὸν 
παρακολουϑῆσαι, τὴν ψυχὴν ἀναγκάζει καὶ ὑπομιμνήσκει 
σιλείσσην τοῖς μυσὶν ἐπιχορηγεῖν κίνησιν καὶ ποιεῖν μεί- 
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ζονα τὴν εἰσπινοὴν καὶ ἐχσυνοὴν πρὸς τὸ καὶ πλῆϑος ἀέρος 

ψυχροῦ λαβεῖν καὶ πλῆϑος ἐκκενοῦν τῶν περιττωμάτων, 

ἵν᾽, ὅσπτερ ἔμελλον αἱ μικραὶ καὶ συνεχεῖς ἀνατινοαὶ στοιεῖν, 

τοῦτο μία ποιήσῃ μείζων. καὶ τοῦτα καλεῖται στεν ξεῖν 
στωρὰ τοῖς παλαιοῖς παρὰ σὴν στενοχωρίαν τῆς καρδίας. ὁ 
καὶ στένουσι διά τινος χρόνου μέγα. καὶ τοῦτο ποιοῦσι τιολ-- 
λάκις τῷ τὴν ψυχὴν ἀπεστράφϑαι μὲν ἀεὶ πρὸς τὸ κινῆ-- 
σαν αὐτήν, τὴν δὲ φύσιν ἀναγκάζειν ποτὲ διὰ τὴν καρδίαν 
ἐπιπέμπειν πλείονα δύναμιν κινητικὴν τοῖς μυσὶ τοῦ ϑώ-- 
ρακος. ὅπερ δὲ ἐν ϑώρακι ἀναπνοή, τοῦτο ἐν σώματι τὺ 
διασινοὴ διὼ τῶν ἀρτηρίων. καὶ ἔοικε τῇ μὲν εἰσπινοῇ ἡ 

διαστολή, τῇ δὲ ἐκεινοῦ ἡ συστολή. συστολῆς δὲ καὶ δια- 
στολῆς σφυγμὸς κατηγορεῖται. 

22. Διὼ τί ὁ ἴσικος δύσπεσιτος: ὅτε κοῦφος ὧν ἐμυ- 
σιλέει ἐν τῇ ὑγρᾷ τροφῆ κατὰ μέσον καὶ οὐκ ὁμιλεῖ τῷ σώ-- 15 
ματε αὐτῆς, δὲ ἧς ὁμιλίας ἡ πέψις γίνεται. καὶ παρὰ τὸν 

οἰσοφάγον δὲ πλεονάζει, [οὗ] ἡ ὄρεξις ἔργον καὶ οὐ πέψις. 
ἔκτος δὲ εἰς ὕδωρ ἐμσιλέει μὴ βυϑιζόμενον, ὅτι ἐν τῇ τρίψει 
τῶν κρεῶν ἐναπολαμβάνεταιε πνεὔμιω κοῦφον, ὅπερ μετεω-- 
ρίζει τὸ σώμα. τοῖς ὑγροῖς ἐπινήχεσϑαι. διὰ τοῦτο δὲ καὶ :0 
χαῦνος ἐστι τῇ μετοχῇ τοῦ πνεύματος. 

38. Διὰ τί τοῖς κνηστιῶσι τὸ ἄγαν ζέον φίλον; ὅτε τὸ ὃ 
μὲν ποιοῦν τὸν κνήσμον φλέγμα παχὺ καὶ ψυχρὸν ὄν, 

᾿ δυσαίσϑητον ἀποτελεῖ τὸ δέρμα. 

24. Διὰ «τί δὲ καὶ ἥδονται ἐν τοῖς λουτροῖς πγηστιῶντες ; 15 
ὅτι ἡ ϑερμότης χέει τὸ φλέγμα" καὶ οἱ ὄνυχες διαφοροῦσι. 

2ὅ. Διὼ «τί δὲ καὶ τὰ νῶτα μάλιστα «γηστιῶσιν : ὅτι 
τὰ μέρη ταῦτα ψυχρότερα τὧν ἐμπιροσϑίων ὄντα πλέον 
φλέγμα ἔχεε᾽ ὅϑεν καὶ γέρουσιν ὡς ψυχροῖς μάλα τὸ 

σσάϑος πλεονάζει. 30 

20. Διὰ «τί οἱ βραχεῖς τῷ σώματι τῶν μακρῶν φρονι-- 
μιώτεροε εἷς ἐσοὶ τὸ «ελεῖστόν εἰσιν: ὅτε συνέσφιγκται αὐτοῖς 
καὶ συνκεκρότηται ἡ ψυχῇ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. ἐπὶ δὲ τῶν εὐ-- 
μιεγεϑῶν εἰς μῆκος ἐπιεκτεινομένη ἐκλύεται. διὸ καὶ Ὅμηρος 
᾿Οδυσσέα μὲν βραχὺν καὶ φρόνεμον λέγει, Αἴαντα δὲ μα-- 35 
κρὸν καὶ μωρότερον. τὸν δὲ τρόστον [τοὔφο»}] ἰσχυροὶ μᾶλ- 
λον οἱ ἐλάσσονες τῶν μειζόνων. 
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27. “ιὰ τὶ οἱ ἧττον φρόνιμοι μετεωρίζονται σπδριστα-- 
τοῦντες : ὅτι ὥσπερ κυβερνήτης “ἢ ἄγαν ἐρρωμένος οὐκ 

ἐπ᾿ εὐθείας ἄγει τὸ σχάφος, οὕτως καὶ ἥ σαϑροτέρα ϊψυχὴ 

φὸ σῶμα. 
ὅ 28, Διὰ τὶ πολλοὶ μωροὶ φρονίμους ἄγαν τίκτουσι, 

στολλοὶ δὲ ἄγαν φρόνιμοι μωροτέρους : ὅτε οἱ μωρότεροι ἐν 
τῇ συνουσίᾳ νικώμενοι σφοδρᾷ τῇ ἡδονῇ ἔχουσι τὴν ψυχὴν 

ἄγαν βδεβασιτισμένην τῷ σώματι, καὶ διὰ τοῦτο τὸ σπέρμα 
σελείστης μετέχον δυνάμεως λογιστικῆς καὶ φυσικῆς τὰ ὑπ᾽ 

10 αὐτοῦ τικτόμενα φρονιμώτερα ποιεῖ. ἐστὶ μέντοι τῶν. φρο- 
ψίμων καὶ μάλιστα τῶν σιεσαιδευμένων, ἀεὶ τὸ φρονοῦν 
καὶ ἐν τῇ συνουσίᾳ λογιζόμενόν τινα τῶν ἐκτὸς ἀναγκαίων 
καὶ μετεωριζόμενον ἔχει τὸ σπέρμα κατιὸν ἄμοιρον πλεί-- 
στῆς ψυχικῆς δυνάμεως. ἔνϑεν λυτέον, δι᾽ τί οἱ μωροὶ 

1. καὶ ἀπαίδευτοι τῷ σώματι εὐσϑενεῖς τίκτουσι μάλλον," οἱ 

δὲ πεπαιδευμένοι ἀσϑενεῖς. 
29. Διὰ τί τῶν ἀγρίων ζῴων ἢ κόπρος ἧττον δυσώδης 

ἐστί; διότι καὶ ξηροτέρᾳ καὶ ἀπέπτῳ κέχρηται τροφῇ καὶ 

6 γυμνάζεται πλέον. ἡ δὲ τῶν δορκῶν καί τινων ξῴων κό- 
20 σιρος ἀρωματίζει ποσῶς. ἡ μέντοι τῶν ἀνθρώπων ὑπὲρ 
πάντα τὸ ζῷα δυσώδης ἐστίν, ὅτι καὶ ποικίλῃ καὶ ὑγρᾷ 
χρώνται τροφῇ καὶ πλέον τοῦ κόρου παρὰ καιρὸν μὴ δεό-- 

μενοι καὶ ἀγυμναστότεροι καὶ ἧττον τῶν ἀλόγων ϑερμό- 
φεροι. μὴ σπεττομένη τοίνυν τελείως καὶ τῷ πλήϑει μὴ 

25 διασυνεομένῃη ποσῶς σηπομένη δυσώδης ἐστίν. 

80. Διὰ «οἰ τὸ σίνηπι καὶ τὸ πέπερι καὶ πάντα τὰ 
δριμέα ἐπιτιϑέμενω μὲν τῷ δέρματι ἕλκουσιν αὐτό, κατα-- 

σινόμενα δὲ οὐκέτε τὴν κοιλίαν ἕλκουσι; διότι φϑάνουσι 
μεταβληϑῆναι καὶ πεφϑῆναι πρὶν δράσωσι, καὶ ὅτε ἐκλύε-- 

80 ται ἡ δριμύτης τῇ σολλῇ τῆς κοιλίας ὑγρότητι. ἄλλως τὲ 

ἐν τῇ ἐπιϑέσει τὸ δέρμα καὶ τῇ πυκνότητι δίδωσι καιρὸν 
σιρὸς τὸ δρᾶν τοῖς δριμέσε καὶ τὸ ἀσϑενὲς δέ. τὸ δὲ βά- 

ϑὸος καὶ ἀραιοπόρον καὶ ἰσχυρὸν μάλλον. 
81. Διὼ «ἰ δὲ οἱ λυπούμενοι καὶ οἱ χαιρόμενοι γ8-- 

80 λῶντες δακρύουσιν; οἱ μὲν λυπούμενοι τῇ πυκνότητι τῶν 

ἐν ὀφϑαλμοῖς πόρων ἐκϑλίβουσι τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρόν" ἡ 
λύπη γὰρ ψύξιν καὶ πύκνωσιν ἐργάζεται τῶν πόρων" οἱ δὲ 
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χαιρόμενοι τὸ ἐναντίον τῇ ἀραιότητι τῶν πόρων ἐκχέουσι 

φὰὶ ὑγρά. ἐπί τινων δὲ στενοπόρων ὀφϑαλμῶν οὐ γίνδταε 
τὸ δάκρυον ἐπ᾽ ἀμφοτέρων. 

32. Διὰ εἰ τοῖς λυπουμένοις ὠχρὸν γίνεται τὸ ἔπε» 
πολῆς: τῷ τὴν φύσιν μετὰ τοῦ αἵματος εἰς τὸ βάϑος συν- 5 

ψεύειν, ὡς ἐμάϑομεν. ὅπερ ἦν ϑερμαῖνον καὶ ἀραιοῦν τὴν 
ἐπιφάνειαν. 

83. Διὼ «ἰ τοῖς οὐροῦσι “ταρέσπτεται πολλάκις καὶ φῦ- 

σαν ἐχκρίνειν : ὅτε ἡ οὐροδόχος κύστις τοῦ οὔρου πεπλὴη-- 
ρωμένῃη ὀγκοῦται καὶ ϑλίβεει καὶ δενοῖ τὸ ἀπευϑυσμένον τὸ 
ἔντερον. νῦν οὖν ἐν τῇ ἐκκενώσει χαυνούμενον δίδωσι και- 
ρὸν πρὸς διέξοδον τῷ ἐναπολαμβανομένῳ πνεύματι ἐν τοῖς 

ἐντέροις. οἱ δὲ φασιν, ὅτι καὶ συμπαϑεία τίς ἐστι τῶν μο-- 
οίων σιρὸς τὴν ἀπόκρισιν. 

84. Διὼ τί οἱ βλέποντες χασμωμένους χασμῶνται: κγ5 
διὰ τὸ τὴν φύσιν ὁμοιοσταϑῆ καὶ συμπάσχειν τῶν ζῴων, 
σιλέον δὲ τῶν ἀλόγων" οὕτω γὼρ ἑνὸς οὐροῦντος ὄνου καὶ 
οἱ λοιποὶ συνεξουροῦσιν αὐτῷ “τεἐπληρω μένοι οὔρων. δ 

8ὅ. Διὼ τὶ ὃ ὀφϑαλμιῶν τῷ ὑγιαίνοντε μεταδίδωσι 
φοῦ πάϑους, οὐκέτι μὴν ὁ ὑγιαίνων τῷ πάσχοντι μεταδί-- 0 
δωσι τῆς ὑγείας ; τῷ εἶναι τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑγροὺς καὶ μα-- 
λακοὺς καὶ εὐπαϑεῖς, ἔτι γε μὴν καὶ τῆς ὑγείας ἐκ συβ»- 

μέτρου κράσεως οὔσης, τῆς δὲ νόσου ἐξ ἀμέτρου δυσκρα- 
σίας" τὸ οὖν σύμμετρον ῥᾷον ὑπὸ τοῦ ὠμέτρου μεταβάλ-- 
λεται καὶ τρέπεται, ἤπερ τοὐναντίον. οὐκοῦν ἡ ὀφϑαλμία 25 
δυσκρασία τις ἄμετρος οὖσα τὴν ὑγείαν τρέπει ϑᾶστον, 
οὖσαν εὐκρασίαν σύμμετρον. ἔγνωμεν δὲ τὴν τροστὴν γί- 
γεσϑαι διὰ τὴν φυσικὴν τῶν σωμάτων συμπάϑειαν. 

806. Ζιά τί τὸ νόμισμα καὶ τὸ μῆλον ἐν ὕδατι μεί-- 

ζονὰ ἑαυτῶν φαίνεται: ὅτι τὸ ὁμιλοῦν αὐτοῖς ὕδωρ [ποιού-- 30 
μενον} τὴν χρόαν αὐτῶν ἀναδέχεται καὶ τὴν ὄψιν ἀπατᾷ, 
ὡς μειζόνων αὐτῶν ὄντων. τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ καὶ ἥλιος 
καὶ σελήνη καὶ οἱ πλανῆται περὶ τὸν ἀνατολικὸν ἢ δυτι- 
κὸν ὁρίζοντα τυγχάνοντες μείζονες νομίζονταε τῷ σώματι 
τῷ τὸν περὶ αὐτῶν ἀέρα σοιεῖσϑαι. ᾿ 85 

37. Διὰ τί τὰ τετράγωνα πόρρωϑεν στρογγύλα »ομές- 

ζονται; τῷ τὴν ὄψιν μὴ σϑένουσαν μακρόϑεν ὁρᾶν τὰς 
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᾿γωνίας ὡς ὀξείας, μὴ βλέτεδιν αὐτὰς τῇ ἀγνοίᾳ. φούτων δὲ 
ὑπεξαιρουμένων κατὰ ἀπάτην τῆς ὄψεως τὸ λοιπὸν σῶμα 
στρογγύλον φαίνεσϑαι, τοῦτο γίνεταε κατὰ ἀπάτην τῆς 
ὄψεως, [ὥσπερ] καὶ ἢ κεχλασμένη κώπῃ ἐν ὕδατι. 

δ 38. Διὰ «ἰ ξύλου τυπουμένου πόρρωϑεν ὁρῶμεν τὴν 
“στληγὴν εὐθέως, φὸν δὲ κτύπον βράδιον, παΐπερ ἅμα τῇ 
πληγῇ τοῦ χτύπου γινομένου. ὅτι τὴν ὄψιν κεκτήμεϑα τῆς 

ἀκοῆς λεπτομερεστέραν καὶ ὀξυτέραν. προλαμβάνει τοίνυν 
κατὰ τὸν χρόνον ὡς ὀξυτέραν τὴν σληγὴ» ὄψις, ἡ δὲ ὦ ἀκοή, 

1 ὡς ποχυμερεστέρα βράδιον τῆς πληγῆς ὠντιλαμβάνει. ψῷ 

λόγῳ γὰρ ἀρχὴν τούτῳ λυτέον, ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς παρατρίψεως 

τῶν νεφρῶν ἐν χειμῶνε, “πληγῆς τικτομένης τῆς λεγομένης 
βροντῆς καὶ ἐκτευρώσεως λεγομένης ἀστραπῆς, ὡς ἐπὶ πυρ-- 

7 ἐχβόλων, πρῶτον ὁρῶμεν τὴν ἀστραπήν, εἶϑ᾽ οὕτως ὕστε- 
15 ρον» ἀκούομεν τῆς βροντῆς, καίπερ τῆς πληγῆς πρῶτον τῆς 
ἀστραπῆς τὴν βροντὴν ἀποτελούσης ἢ ἅμα. κἀνταῦϑα τοί- 
γὺυν ἡ ὄψις προλαμιβάνουσα τὴν ἀκοήν, οἷς λετυτομιερεστέρα, 
σιρώτῃ τὴν ἀστραπὴν ὁρᾷ, εἶϑ᾽ οὕτως ὕστερον ἡ ἀκοὴ τῆς 
ϑϑροντῆς αἰσϑάνεται ὡς κορμουλήρην Ὁ καὶ βραδεῖα πρὸς 

40 ἀντίληψιν. 
39. Διὰ εἰ τῆς μὲν ὄψεως γυμνῆς οὔσης, τοῦ δὲ πῶν-- 

φὸς σώματος ἠμφιεσμένου ἐν κρύει σφοδρῷ τὸ μὲν σῶμα 

στῶν «διγοῦμεν, τὸ δὲ πρόσωπον οὐδόλως: διὸ τὸ ἔϑορ" 
εἴϑισε γὰρ ἢ ὄψις ἀεὶ τῷ ἀέρι προσομιλεῖν. ᾧ δ᾽ ὧν ἢ 

25 γυμνὴ πυγχάψουσα, μέγα δὲ πέφυκεν ὅπλον πρὸς δυσπά- 

ϑειαν ἡ συνήϑεια. 
40. Διὰ «εἰ ἢ ξανϑη) δ ὅλου τοῦ βίου παραμένουσα 

χιτῶνι, φῇ λεγο μέν) κύστει χοληδό χῳ, λίαν εὐπαϑεῖ, οὐδ᾽ 

ἀναβιβρώοκει τοῦτον, κατασκήπτουσα δὲ τῷ ὀδόντι βραχὺν 

30 χρόνον, σώματι δυσπωϑεστάτῳ, παραχρῆμα φὴν διάβρωσιν 

ἐργάζεται; φημὲ διὰ τὸ παρὰ φύσεως ὠρίσϑαι κατοικεῖν 

αὐτὴν ἐν ἐκείνῳ τῷ σώματι “μόνῳ καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν αὖ-- 

«ὴν λυμαίνεοϑαι. μέγα γὰρ φάρμακον κωλυτικὸν ἀνίας 

ὄνομα φῇς φύσεως" καὶ μυρίων ἄλλων παραδείγματα δύ-- 

36 Ψαμαί σοι λέγειν. ἐν μήτρᾳ δεκαμηνιαῖον, βρέφος βραδὺ 

παραμένει μηδεμίαν αἴσϑησιν βάρους παρέχον φῇ κυοφο-. 

ρούσῃ, πνεὔμα δὲ κοῦφον ἐνσκῆψαν εἰς αὐτὴν ὀδύνην ἐρ- 
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γάζεται παραχρῆμα, τάσιν καὶ βάρος ἀφόρητον ἐμποιοῦν. 

τραχεῖα. ἀρτηρία πνεύματός ἐστι δοχεῖον μόνον» καὶ ἐὰν 

ψὶξ ἢ ποτὸν εἰς αὐτὴν παραδράμῃ, σενιγμὸς ἕπεται καὶ βὴξ 

σύντογος. ἡ γὰρ φύσις οὐχ ὥρισε τοῦτο γενέσϑαι κἂν. ἐπ᾿ 

ὀλίγον ἀδύνατα. 
41. Διὰ εἰ τῶν λουομένων οἱ μὲν εἰσιόντες διψώδεις 

ἐξίασιν ἄδιψοι, οἱ δὲ τοὐναντίον; ὅσοι μὲν ξηρύτεροι. δι- 
ψῶντες, ὑπὸ τοῦ λουτροῦ ἐγραινόμενοι γίνονται ἄδιψοι 
(ἡ δίψη γὰρ ἀπὸ ξηρότητος), καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ διαφο- 

οἱ 

ρηϑώσιν ὑπὸ τοῦ ξηροῦ ϑόλου" ὅσοι δὲ ὑγρότεροι καὶ ἀδεψοί 1τὸ 
εἰσιν, ἐγχρονίσαντες καὶ μάλιστα ἐν ἀέρε σφόδρα ϑερμῷ 

καὶ τῷ ξηρῷ ϑόλῳ [ἐὰν] διαφορηϑῶσε τὴν ὑγρότητα διὰ ὃ 
τῶν ἱδρώτων διψώδεις ἀποτελοῦνται. 

᾿Α2., Διὰ εἰ τῶν ἐσϑιόντων ῥάφανον οἱ μὲν δυσῶδες 
ἐρεύγονται, οἱ δὲ οὐ δυσῶδες; φαμιὲν ὅσων μὲν ἡ κοιλίω 15 

καὶ ὃ στόμαχος ἀπέριττος ἐστε μοχϑηρῶν χυμῶν καὶ μά- 
λιστα φλεγματωδῶν ἡ ἐρυγῇ καϑαρά" ὅσων δὲ πεπλήρωται, 
δυσώδης ἐστί, τῷ τὴν ῥάφανον ϑερμυηὴν καὶ τμητικὴν χυ-- 

᾿ μῶν καὶ λεπτύνουσαν αὐτοὺς κινεῖν ἐκ τῶν χυμῶν τὼ 
Υ̓ - - - ε: 

πνεύματα, καὶ ταῦτα δὲ ἐρυγῶν κενοῦν διὰ στόματος. οὕτω Ὁ 
γὰρ καὶ βόρβορος ἡσυχάζων μὲν οὐκ ἀναπέμπει δυσωδίαν, 
ὑπὸ δέ τινος κινούμενος καὶ ταρασσόμενος ἀναπέμσεει. ὅσοι 
δὲ φασιν αὐτὴν τὴν ῥάφανον μοχϑηρᾶς εἶναι φύσεως καὶ 
δυσώδους “ποιότητος, ἐκ τοῦ καὶ ἐχτὸς αὐτὴν χρονίζουσαν 
δυσωδὴη γίνεσϑαι, σφάλλονται. πάντας γὰρ ἔδει τοὺς τοροσ-- 35 
ἐγνεγκαμένους αὐτὴν δυσώδη ἐρεύγεσϑοαι. 

45. “ιὰ τί ἐν τῷ ἄκρῳ κρύει οἱ δάκτυλοι καὶ τὰ ἄκρω 

τοῦ σώματος μολαίνεται καὶ ἀποσίστει: ὅτι ἡ ἄκρα ψύξις 
ἀπελαύνει καὶ ἀποκλείει τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν εἰς τὸ βάϑος 

“- , ἷ ᾿ .» δι ὦ ’ ἜΣ 
τοῦ σωματος" καὶ λοιπὸν τὰ ἄκρα, ἀπὸτυχόντα τῆς ζωτε-- 30 

"ἧς δυνάμεως καὶ ϑερμότητος » πρῶτον μέν «-ελιδνοῦνται, 

εἶτα μελαίνονται » καὶ ἐκκρούονται. καὶ ἀστοτοίτετει δὲ τῷ 
τὴν φύσιν μὲν προνοουμένην. φτοῦ λοιποῦ σώματος σαρα- 
σφίγγειν μὲν εἰς αὐτὴν φὸ ὑγιές, τὸ δὲ νεχρὸν ἀφιεῖσαν 
ὠπορρίπτειν. τὰ δὲ ἄκρα μάλιστα στάσχει φῷ εἶναι αὐτὼ 35 
μιἢ ἄγαν σαρκώδη καὶ ἧττον ϑερμά. οὕτω γὼρ καὶ τῶν 
φυτῶν ταῦτα χειμῶνος φυλοῤῥοεῖ, ὅσα καὶ ἧττον ϑερμὰ 
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καὶ ἀσϑενῆ καὶ ἀραιότερα. ὅσο! δὲ λέγουσιν, ὅτι ἐξ ἀρχῆς 
μὲν τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν φεύγει τὸ ψυχρὸν ὡς ἐναντίον. 
εἰς τὸ βάϑος, συναϑροισϑὲν δὲ καὶ ὥσπερ ἀνακτησάμενον 
ἑαυτὸ κάτεισι πάλιν εἰς τὸ μόρια μετὰ πλήϑους ἀϑοόως 

ὁ πρὸς ἐπικουρίαν, καὶ τῇ ἀϑροότητι καὶ τῷ πλήϑει τοῦ 
ϑερμοῦ καίει τὰ ἄκρα τῶν μορίὼν (ἐκεῖ γὰρ ἱσταμένη μᾶλ-- 
λον συνάγεται), ψευδολογοῦσι. ᾿ 

44. Διὰ τί οἱ ψυγέντες τὰ ἄκρὰ καὶ προσάγοντες πυρὶ 
σιρὸς τὸ ϑερμαίνειν, ὀδυνῶνται σφόδρα; φημὶ ὅτε τῇ ἀϑρόᾳ 

8 μεταβολῇ τῆς ποιότητος. ἀπὸ γὰρ πλείονος ψύξεως εἰς 
ἐτλείονα πάλιν μεταβάλλουσιν αὐτὰ ϑερμότητα. πᾶν δὲ τὸ 

ἀμέτρως καὶ ἀϑρόως γινόμενον κατὰ δυσκρασίαν λυπεῖ 
τὴν φύσιν, κατὰ δὲ εὐκρασίαν καὶ συμμετρίαν καὶ εἰς τὸ 
κατὰ φύσιν ἀϑρόως μεταβαλλόμενον εὐφραίνει σφόδρα τὴν 

16 φύσιν. ἔχει γὰρ ἐν συμιμετρίᾳ πρᾶσιν τὴν ὕπαρξιν τὸ ἀν- 
ϑρώπου σῶμα μονα τῶν ἄλλων ζῴων. 

4ὅ. Διὸ τί οἱ προσενεγκάμενοι σέτοδρι [καὶ ἄρτον μεί- 

ζονα] λύζουσι; φημὶ ὅτι ἀναλογεῖ τοῖς κασὶ τῶν ἐχτὸς βα- 
σταζομένοις καὶ λυποῦσι, τὸ μὲν πέπερι καὶ ἡ ξανϑη χυλὴ 

0 ταῖς ἀκάνϑαις, τὸ δὲ φλέγμα καὶ “ὁ ἄρτος λίϑῳ βαρυτάτῳ. 
ὅσοι τὸ στύμα τῆς γαστρὸς ἔχουσιν ἄπεπτον καὶ εὐαίσϑη- 
φον καὶ ϑερμόν, οὗτοι ταχέως ὑπὸ τῆς δριμύτητος τοῦ. 
σεσέρεως δακνόμενοι διεγείρουσε τὸν στόμαχον πρὸς ἔκ- 
κρίσιν καὶ δίωξιν τοῦ λυποῦντος καὶ ποιοῦσι τὸν λεγόμ8-- 

χε ψοὸν λύγγα. ὅσοι δ᾽ εἰσὶ στόμαχον φλεγματικώτεροε καὶ 
δυσαίϑητοι καὶ ψυχρότεροι, βραδέως λύζουσι. πάσχουσι 
δὲ αὐτὸ καὶ οἱ ἀϑρόως μέγιστον ἄρτον καταπιόντες τῷ 
σλήϑει καὶ τῷ μεγέϑει τοῦ ἄρτου βαρυνόμενοι. οὐκ 
ἀνέχεται γὰρ τῶν μορίων ἡ φύσις ἠρεμεῖν, ὅταν παρῇ τὸ 

380 τὸ λυμαινόμενον. τὸ μὲν οὖν σεέστερε ποιότητι δριμείᾳ ποιεῖ᾽ 
κατὰ ἀναλογίαν καὶ τῆς ἔνδον γυττούσης χολῆς, ὁ δὲ ἄρ- 
φὸς ποσότητε βαρῶν, καϑὼς καὶ πλῆϑος φλέγματος ἔνδο-- 

ϑὸν βαρῦνον, λυγμὸν στοιδῖ-. 
46. Διὰ «τί ἐν τοῖς ὄνυξι τῶν δακτύλων τὰ συνιστά-- 

35 μενα π΄άϑη σφοδρὰν τὴν ὀδύνην ἐργάζεται: ὅτι τὰ νεῦρα 
κατιόντα ἐν τοῖς πέλμασε τῶν δακτύλων ἐκ τῶν οἰκείων 

περιττωμάτων ποιεῖ τοὺς ὄνυχας, ὥσπερ καὶ τοὺς ὀδόντας 
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ἐν τοῖς οὔλοις. ἐπειδὴ τοίνυν ἡ διὰ τῶν νεύρων αἰσϑητικὴ 
δύναμις κατιοῦσα στρὸς τοῖς ἄκροις τῶν νεύρων ἱσταμένη 

κἀκεῖσε συναγομένῃ τιλεῖον γίνεται, καϑάπερ καὶ ὕδωρ συρ- 
θέον εἰς μισγάγγειαν, δῆλον ὡς μᾶλλον αἰσϑανομένη τοῦ 
πάϑους μᾶλλον καὶ ὀδυνήσεται. 

47. Διὼ εἰ ἐστὶ τῶν ἀϑρόως καταπιόντων ἄρτον μιεί- 
ζονα καὶ λυζόντων ἡ τοῦ πνεύματος κατοχὴ λύει τὸν λυγμὸν: 

φημὶ ὅτε ὁ στόμαχος παράκειται τῇ τραχείᾳ ἀρτηρίᾳ. καὶ 
λοιπὸν αὐτὴ τὸν στόμαχον ϑλίβουσα καὶ στενοχωροῦσα 
ποιεῖ εἰς αὐτὸν ἐσφηνωμένον. ψωμὸν ἐκϑλίβεσϑαι κατὰ 
φὴν γαστέρα. καὶ οὗτος ἐλευϑερούμενος ἀπὸ τοῦ βάρους 
παύει τὸν λυγμόν. ᾿ 

48, Διὰ «ἰ οἱ λύζοντες ὑπὸ ἄρτου ἀκούσαντές τι λυ- 
σιηρόν, οὐ λύζουσιν; ὅτι τὴν ψυχὴν ἔχουσιν ἐστραμμένην 
καὶ νεύουσαν πρὸς τὸ λυπῆσαν αἴτιον, καὶ ἀμελοῦσαν τοῦ 

κιγεῖν τὸν ϑώρακα. πάλιν οὖν τὸ πνεῦμα μὴ ἐξιὸν καὶ 
συναγόμενον τῷ τιλήϑει τὸν λυγμοὸν λύει, ὡς ἐμάϑομεν. 

49. Διὰ εἰ ἐπὶ τῶν εἰκόνων πλησίον μὲν ἑστηκότες 

ἐσόπεδα τὰ χρώματα βλέπομιεν, πόρρωϑεν δὲ τὰ μιὲν κοῖλα 

᾿φὰ δὲ κυρτά: λέγω ὅτι ἡ ὀπτικὴ δύναμις ἐπὶ στολὺ διάστημα 
ἐχτεινομένῃ καὶ ἐκλυομένη οὐ δύναται ἀκριβῶς ὁρᾶν τὰ 
πάϑη τῶν χρωμάτων, τὰ λευκὼ ὁρῶσα κυρτά, «τὼ δὲ με- 
λάντερα κοῖλα. τὸ μὲν γὰρ λευκὸν πλησιάζον τῷ λαμσιρῶ 
ἐπὶ τὼ ἔξω λάμπει, τὸ δὲ μέλων ὡς σκοτεινὸν ἐπὶ τὰ ἐν- 
τὸς. τῶν δὲ τεχνῶν αἱ μὲν μετασχηματίζουσι τὴν ὕλην, 

ὡς ὅταν ὃ ἀνδριωαντοποιὸς τὸν χαλκὸν ἵππον ἢ βοῦν ἢ τι 
τοιοῦτον ζῷον χωγεύσας ἢ ἐλάσας, πλάση ἄνϑρωπον ἢ ἕτε- 
ρόν τι σκεῦος, ἀπὸ εἴδους εἰς εἶδος μεταβαλὼν τὴν ὕλην 
φοῦ χάλκου" αἱ δὲ προσϑέσει, ὡς κηροῦ πλάστης ἢ «τηλο- 

)Φ [ 

ξοῖς ε “ ᾿ ͵ , »"Ἶ - 

ποιὸς" αἱ δὲ ἀφαιρέσει, καϑώς τις γλύφων «ποιεῖ τε ζῴον " 30 

αἱ δὲ κατὰ σύνϑεσιν καὶ παράϑεσιν καὶ κόλλησιν, ὡς οἷ- 
κοδομική, ναυπηγιχή, ὑφαντική, τεκτονική. τὰ δὲ ἀλλοιώσει 
κράσεως γίνεται καὶ διὰ βάϑους" ὡς ἡ φύσις ἐκ ραν 

τος ζώῴα [γεννᾷ]. φὰ δὲ ἐξ ἀλλοιώσεως καὶ κράσεως καὶ 

προσϑέσεως σώματος, ἐς ἡ φύσις τὰ μόρια αὔξει τρέφουσα" 
τὰ δὲ μίξει χρωμάτων καὶ προσϑέσει σωμάτων, ὡς : [τὰ] 
ζωγραφικά. 

1; 2 

39 
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ὅ0. Διὰ «εἰ, εἰ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ τοῖς νεύροις πολέ- 
μον, τὸ ϑερμὸν μὴ φίλον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ πολέμιον; εἰ 
γὼρ τόδε τι βλαβερόν, τὸ ἐναντίον αὐτῷ ὠφέλιμον" τὰ γὰρ 
ἐναντία ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐ δύνανται ἐνεργεῖν ὁμοίως κατὰ 

5 φιρῶτον λόγον καὶ καϑ' αὐτό. φημὶ ὅτι οὐχ ἡ ϑερμὸν σιο-- 
λέμιον ἁπλῶς, ἀλλ ἡ ϑερμὸν καὶ ὑγρόν. ἐπὶ δὲ τῶν νευ- 
ροτρώτων τὰ νεῦρα διὰ τὴν πολλὴν αἴσϑησιν πόνου καὶ 
στύψεως δέεται" ξηρὰ γὰρ φύσει. ἡ δὲ ὑγρότης ὡς ἐναντία 
μαλακύνει καὶ χαυνοῖ αὐτὸ καὶ σήσεει. ὅτι δὲ οὐ κυρίως τὸ 

10 ϑερμιὸν βλαβερόν, δῆλον" τὸ γὰρ ϑερμὸν ἔλαιον καταντλού-- 
μενον ὠφέλιμον τῷ μετέχειν καὶ στύφειν. 

9 ὅϊ. Διὰ τἰ ἀεὶ αἱ ὀπῶραι βλαβεραὶ τῷ ᾿εἶναε αὐτὰς 

ψυχρὰς καὶ ὑγράς, μὴ τὸ ὕδωρ τῆς αὐτῆς ὃν κράσεως: 
λέγω ὅτι τὸ ὕδωρ λεπτομερέστερον ὃν τῶν ὁπωρῶν καὶ 

15 φαχέως ἀναδεδόμενον οὐχ ὁμοίως ἀδικεῖ. ἄλλως τε καὶ το- 

ψοῖ μετρίως το μόρια. 
ὕξφ. Διὼ τί τὸ δύσστεσυτα καὶ παχύχυμα πολλοὶ ῥᾷον 

πέττουσιν, ὡς πετραίους ἰχϑύας: οἱ μέν φασι δὲ ἔϑος, οἱ 
δὲ διά τινα ἕξιν φυσικὴν ἄρρητον καὶ ἀναιτιολόγητον. ἄλλοι 

μὴ: Υ 2) κ᾽ ͵ , ᾿ ᾽ Ἶ 
0 δέ φασι δὲ ομετρον ϑερμοτήτα κοιλίας, 1.1.2 μὲν εὐσεητο 

ὑπερπεντόμενα ὡς εὐμετάβλητα, ὑπὸ τῆς σφοδρᾶς πυρώ- 
σεως φρύττεσϑαι καὶ φϑείρεσϑαι, τὰ δὲ δύυσπεστα καὶ 
δυσμετάβλητα μὴ ἄγαν μεταβαλλόμενα πέττεσϑαι μόνον. 
οὕτω γὰρ καὶ τὰ ἄχυρα ὡς εὐπαϑῆ ὑπὸ πλείονος πυρὸς 

26 ἐχφεφροῦται, δρύϊνα δὲ ξύλω τοῦτο οὐχ ὑπομένει καιόμενα. 
ὅϑ. Διὰ εἰ τὸ κρίϑινον ἄλευρον ψυχρὸν ὃν διαφορεῖ 

τὰς φλεγμονάς, εἴ γε τὸ ψυχρὸν πυκνώτερον καὶ δυσδια-- 
φόρητόν ἐστι; φημὶ ὅτι οὐ τῷ ψύχειν διαφορεῖ, ἀλλὰ τῷ 
ῥύπτειν. μετέχει γὰρ ῥυπτικῆς δυνάμεως καὶ τμητικῆς τῶν 

30 χυμῶν καὶ ἄλλα δὲ πολλὰ εἴδη ἐστίν, ἃ τινα τὸ ἐναντίον 
αὐτῶν δρᾷ οὐ κατὰ πρῶτον λόγον καὶ καϑ' ἑαυτὸ καὶ κυ- 
οίως, ἀλλὰ κατὰ δεύτερον καὶ κατὰ συμβεβηκός" οἷον τὸ 
σέλινον ϑερμὸν ὄν μειοῖ πυρετόν, οὐ τῷ ϑερμὸν εἶναι (τὸ 
γὰρ ὅμοιον αὐξητικὸν τῶν ὁμοίων), ἀλλὰ τῷ ῥύπτειν τοὺς 

36 γοσοποιοὺς χυμοὺς ἐκ τῶν φλεβῶν καὶ εἶναι διουρητικόν. 
ὁμοίως ἴρις καὶ ὕσωπος συμβάλλεται, πιλευρίτιδε ϑερμιὰ 
τυγχάνοντα τῷ τέμνειν τοὺς ἐργαζομένους χυμοὺς τὴν 

᾿ 
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φλεγμονὴν φτοῦ ὑπεζωκότος τὰς πλευρὰς εἶναε μόνον. καὶ 
φὸ ψυχρὸν ὕδωρ παραχυϑὲν διεφρόρησε τὸν ἀπὸ τῶν γλί- 
σχρὼν καὶ ψυχρῶν χυμῶν φέτανον οὐ κυρίως, ἀλλὰ κατὰ 
συμβεβηκὸς διὰ μέσου τινός, λέγω δὲ τῆς ἐναποκλεισϑ εί- 
σῆς ϑερμότητος. ἐὼν μὲν οὖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ ἀμέσως ποιῆ, 
κυρίως λέγεται καὶ κατὰ πρῶτον λόγον σνοιεῖν » ἐὰν δὲ διὰ 
μέσου τινὸς ἐνεργῆ καὶ μὴ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ κατὰ συμβεβηκὸς 

ἐνεργεῖν λέγεται καὶ καταὰὶ δεύτερον λόγον. ὃ 
ὕ4. Διὰ εἰ πρὸ μὲν τοῦ εἰσόδου τοῦ βαλανείου ϑὲερ-- 

μὸν οὐροῦμεν, εἰς δὲ τὸ βαλανεῖον χρονίσαντες, ψυχρόν ξ τὺ 

φημί, ὅτι περ κατὰ σύγκρισιν ἄλλου τοῦτο γίνεται" τὸ μὲν 
γὰρ οὖρον ἀληϑῶς χλιαρῶς ὑπάρχει πράσεως, ἐξαιρουμένου 

καὶ μετρίως θερμῆς. ἔξω μὲν οὖν . ἐπειδὴ ψυχρὸν ἡμῶν 
ἐστε τὸ σῶμα τὸ ἐξαιρούμενον ὡς πρὸς σύγκρισιν τοῦ σώ- 
ματος ϑερμὸν ἐστιν. ἐν δὲ τῷ λουτρῷ ἐπειδὴ τὸ σῶμα 15 
ϑερμαίνεται πλεῖον τοῦ οὔρου, ψυχρὸν τὸ οὖρον φαίνεται, 
καίτοε ποσῶς ϑερμὸν ὄν. ὅτε δὲ ἀληϑὲς τὸ λεγόμενον, 
εἰσιὼν εἰς λουτρόν, πρὶν ϑερμανϑῆναι, ἐὰν εἰς ϑερμὴν 

δεξαμενὴν κατέλϑη τις, τὸ ϑερμὸν ὕδωρ δόξειεν αὐτῷ πάνυ 
ξέον" ἐὰν δὲ προσϑερμανϑεὶς εἰσέλϑῃ οὐχ ὁμοίως αὐτῷ 
φανήσεται ζέον. 

δῦ. Διὰ «ἰ ἔν τισὲ τόποις σαραϑαλαττίοις σκάπτοντες 

εὐρίσκομεν ὕδωρ γλυκύ; φαμέν, [ὅτι] ἐν τῇ ϑαλάττη τὸ 

μὲν λεσισομερέστερον ὕδωρ γλυκὺ τυγχάνει, τὸ δὲ παχυ- 
μιερέστερον ἀλμυρόν. τὸ λεπτομερέστερον οὖν καὶ γλυκυὶ 25 
διὰ τῶν πόρων τῆς γῆς διηϑούμενον εἰς αὐτὴν κρύπτεται, 
ὅπερ καὶ ὀρύττοντες εὑρίσκομεν. τοῦτο καὶ ἐν χειμῶνι 

μιετεωριζόμενον εἰς ἀέρα ὕδωρ γλυκὺ καὶ ὑέτιον γίνεται, τὸ 
δὲ πανιὶ ξηραινόμενον καὶ ἀπολιϑούμενον ἅλες. ἐπὶ δὲ τῶν 
ἀραιοπόρων αἰγιαλῶν τὸ εὑρισκόμενον ὕδωρ ἁλμυρόν ἔστε, 30 
διηϑεῖται γὰρ τὸ παχύτερον τῆς ϑαλάσσης ὕδωρ. 

ὅδ. Διὰ τἰ «τὸ φρεατιαῖον ὕδωρ ἐν χειμῶνε ϑερμόν 
ἔστιν, ἐν δὲ τῷ ϑέρει ψυχρόν; ἐροῦμεν, ὅτι ἀεὶ τὸ ἔναν-- 

τίον ὡς πολέμιον φεύγει τὸ ἐναντίον. ἐπειδὴ τοίνυν τὸ 
ϑερμὸν τῷ ψυχρῷ ἐναντίον καὶ φϑαρτικόν, δῆλον ὡς ἐν 35 
φῷ ϑέρει ϑερμότητος περιεχούσης τὸν ἀέρα τὸ ψυχρὸν 
φεύγει εἰς τὸ βάϑος τῆς γῆς καὶ διὰ τοῦτο ψύχει τὸ ὕδωρ᾽ 

ι 25 
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ἐν δὲ τῷ χειμῶνι τοῦ ψυχροῦ ἐπικρατοῦντος ἐν τῷ ἀέρι 
σάλιν τὸ ϑερμὸν ἐν τῷ βάϑει φεῦγον ϑερμαίνει «0 ὕδωρ" 

φὰὶ δ᾽ ἐναντίω κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ χρόνον οὐκ ἐνο- 
μοϑέτησεν ἡ φύσις ἅμα μένειν. 

5 ὅ7. Διὰ τί ἐν «αὖ «Αἰγύπτῳ ϑερμοτάτῃ οὔσῃ τίκτεται 
ψυχρὸς οἶνος : διὰ τὸν αὐτὸν λόγον" πάλιν γὰρ περὲ τὰς 

10 ῥίζας. φεύγει τῶν ἀμπέλων καὶ ψύχει αὐτάς, ὡς εὐπαϑεῖς 
μιᾶλλον τῶν ἄλλων φυτῶν. 

ὕϑ8. Διὰ εἰ τὸ ϑερμαινόμενον ὕδωρ καὶ εἰς φρέαρ 
10 χαλώμεγον ψυχρότατον ὕδωρ ποιεῖ: ὅτι τὸ ἐν τῷ φρέατι 
ψυχρὸν ὠντιμαχόμενον τῷ ϑερμῷ ὕδατι καὶ τῷ στιλήϑει τῆς 
ψυχρότητος ἐπιμρατοῦν αὐτοῦ διώκει τὸ ϑερμὸν ἀϑρόως, 

καὶ μετὰ πολλῆς ψυχρότητος διέρχεται διὰ τοῦ ϑερμαίνον-- 
τὸς ὕδατος καὶ οὕτως ἄγαν αὐτὸ ψύχει. 

15 ὅ9. Διὰ «ἰἱ τὸ ζωύφιον ἐν τῷ ὀφθαλμῷ προσπεσὸν 
τ ῥξεισιν, ἐὰν τὸν ἕτερον τῶν ὀφϑαλμῶν μύσωμεν; ἐροῦμεν, 

ὡς τὸ πνεῦμα τὸ ὀπτικὸν οὐκέτι ἐξιὸν διὰ τοῦ μύοντος, ὡς 
ἐμάϑομεν, ἀλλὰ συναγόμενον τῷ πλήϑει ἐπὶ τὸν ἠνεωγμέ- 

ψὸν ἐρχόμενον πληροῖ αὐτὸν καὶ διογκοῖ καὶ προπτετέστερον 

οὺ ἐπὶ τὰ ἔξω ποιεῖ. καὶ οὕτως διώκεται καὶ ἐξωϑεῖται «τὸ 
ἐμεεσόν, ὡς ἀσϑενές. ἴσως δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ἐρχόμενον πνεῦμα 
τῇ ἀϑρούτητι διὰ τῶν πόρων τοῦ ὀφϑαλμοῦ᾽ ἐξωϑεῖ τὸ 
ζωύφιον. Ὶ 

60. Διὰ τί οἱ ῥαπιζόμενοι σεῦρ ὁρῶσιν: ὅτι τὸ πνεῦμα 

. 48 τὸ ὀπτικὸν ὑπὸ τῆς πληγῆς λεσιτυνόμενον ἄγαν ἐκπυροῦται 
καὶ ἐξιὸν ἐπὶ τὸν ἀέρα τοιοῦτον φαίνεται οἷον καὶ γίγνε- 
ται. οὕτω γὰρ καὶ ὑπὸ δύο λίϑων ἢ σιδήρων παρατριβο-- 
μένων ἄγαν ὃ ἐναπιολαμιβανόμοενος πὴ σιληττόμενος καὶ 
λεπτυνόμενος σφόδρα «ῦρ γίνεται. ὁμοίως. δὲ καὶ ἐσπιὶ νε- 

30 φϑλῶν. 
61. Διὼ τί οὐ πᾶντες οἱ λίϑοι πιαρατριβόμενοι «τῦρ 

ἐχπτέμσουσι: διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς χαύνους καὶ κούφους καὶ 
ἐραιοτιόρους, οὐχ ὁμοίως παρατριβόμενος ὁ ἀὴρ λετιτύνε- 
φαι, μήτε σφοδρῶς πληττόμενος διὰ τὴν κουφότητα φεύ- 

35 7ὧ» τὲ χαὶ εἴκων ἐν τοῖς πόροις, ὁμοτίμως πᾶς οὐ σιλήτ-- 
ἄεται καὶ ἐχειυροῦται.. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ ξύλων παρατριβο- 
ψέμων. τὸ δὲ ἀπὸ ἡλίου καὶ ὕδατος σοῦρ τῷ ἀνακλωμένας 

, 
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φὰς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν ὕαλον, «καϑάσιερ. καὶ ἐπὶ 

τῶν κατόπτρων πλέον ἐχσευροῦσϑαι καὶ πάλιν διαπέμπεσϑαε 
ἐπὶ τὸ ὕπτιον. ἐγαν το ᾿ 

62. Διὰ εἰ μᾶλλον κλίμακα κάτιμεν ἢ ἄνιμεν:; ὅτι 
ἔχομεν ἐν τῷ κατέρχεσϑαι τὸ βάρος τοῦ σώματος συμβαλ- 6 
λόμενον φῇ κάτω φορᾷ" ἐν δὲ τῷ ἀνιέναι κάμνει. “ἡ δύνα- 

μὲς ἀνέχουσα σιρὸς τὸ ἄνω τὸ βάρος τοῦ σώματος. οὕτω δ᾽ 
γὰρ καὶ λίϑος ὁᾷον ἐπὶ τὸ κάτω φέρεται ἥσιερ ἐπὶ τὸ ἄνω. 
«ὁ γὰρ βαρὺ καφσώφορον. 

08. Διὰ τί τὰ βρέφη γεννηϑέντα “ ἐραυτίκα κλαίει; 1 

διότι τὴν αἴσϑησιν καὶ τὴν φύσιν ξενιζομένην ἔχει... ἀπὸ 
γὰρ ϑερμῶν σωμάτων “καὶ ἀπαλῶν τῆς μήτρας. εἰς ἄγαν 
ψυχρὸν ἔξεισιν. ἴσὼς δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ φωτὸς καταπλήττεται. 
οὐ γάρ, ὡς τινές φασι, ψυχῇ τον οὐράνιον χῶρον ἀποβα- 
λοῦσα σῶμα γήϊνον οἰκεῖ καὶ διὸ τοῦτο πλαίειν ἀναγκάξει 1 

τὰ βρέφη. 
θ4. Διὼ τἱἰ μέλισσαι καὶ μύρμηκες καὶ μνῖαι καὶ κα- 

ϑόλου πάντα τὰ ἔντομα ζῷα ὑπὸ ἐλαίου ἀπόλλυνται; διότι 

τὰ ἀναπνευστικὰ στενὰ τούτων καὶ οὕτως ἀπόλλυνται. πώ- 
σχουσε δὲ τὸ αὐτὸ καὶ οἱ ὄφεις ὑπὸ τῆς ὀὁδμιῆς τῶν δυσω- 
δῶν καὶ βαρυόδμων. τὸ γὰρ στενοπόρον τῶν ἀναπνευστι- 
κῶν ἐμφράττεται ὑπὸ τῆς παχύτητος τῶ ϑυμιωμένων. 

6ὅ. Διὼ τί φυσῶντες τὰ μὲν ϑερμὰ ψύχομεν, τὰ δὲ 
ψυχρὰ ϑερμαίνομεν: τῷ τὴν ἀναπνοὴν ϑερμὴν εἶναι καὶ 
φὸ ἐξιὸν σενεὔμω διαφορεῖν τὴν ἐν αὐτοῖς ποιότητα" ταὶ δὲ 35 

ϑερμιὰ ψύχομιεν τῷ κινεῖν καὶ διαφορεῖν τὴν ἐν αὐτοῖς 

σοιότητα ϑερμὴν οὖσαν. 

06. Διὼ τί τὰ ὑπὸ τὴν σελήνην κρέα νυκτερεύσαντα 
σήσιεται; ὅτ τότε ὁ ἀὴρ ϑερμὸς καὶ ὑγρὸς γίνεται ὑπ᾽ 
αὐτῆς" ἔστε δὲ ἡ ἐρᾶσις αὕτη σηποποιός, τὰ δὲ ϑερμὰ 30 
ψυχόμενα τῷ κινεῖν καὶ διαφορεῖν τὴν ἐν αὐτοῖς ποιότητα 
ϑερμαίνουσαν. εἰ μὲν γὰρ εἴη σύμμετρος ἢ ϑερμότης 
καὶ ὑγρότης, πέψις γίνεται" εἰ δὲ ἡ ὑγρότης δλίγῳ «ελέον 

ὑπερβάλλοι τὴν ϑερμότητα, σῆψις γίνεται" εἰ δὲ ὠμέτρως 

ἐπιικρατήσειε, σβέσις" εἰ δὲ ἡ ϑερμοότης ἄγαν ἐπικρατήσειεν 35 

αὐτῆς, καῦσις. ἴσϑι δὲ καὶ τὴν σελήνην τὰς τέσσαρας ἀνα- 

δεχομένην κράσεις. ἐν μὲν γὰρ τῷ διχομήνῳ σχήματι ὑγρὰ 
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καὶ ϑερμή ποσῶς ἐστιν" ἔν δὲ τῷ πανσελήνῳ ϑερμὴ καὶ 
ξηρά σοσως" ἐν δὲ τῇ ἀποκρούσει ξηρὰ καὶ ψυχρά " ὅτε δὲ 
ἀφώτιστος, ψυχρὰ καὶ ὑγρά. ἀμοιρεῖ γὰρ «ὧν ἡλιακῶν ἀκτί-- 
γὼν τότε ρἀρίρκὴ οὐσῶν. 

᾿: 67. Διὰ τί τὸ πέπερε καὶ σίνησει ἄκοπα μὲν κατα- 

σιγόμενα τὴν κοιλίαν οὐ ϑερμαίνουσι, κοπέντα δὲ ϑερμαί- 
11 γουσιν: ὅτι ὅσα δυνάμει καὶ οὐκ ἐνεργείᾳ ἔχει τὰς ἑαυτῶν 

ποιότητας, δέονταί τινος ἔξω βοηϑείας πιρὸς τὸ δύναμιν 
εἰς ἐνέργειαν φανερῶσαι. γινόμενα τοίνυν ὑπὸ τῆς κοπῆς 

τὺ λεσττομιερῇ καὶ εἴσδύψοντω τοὺς πόρους τοῦ σώματος εἰς 
βάϑος καὶ ὑπὸ τῆς ἐμφύτου ϑερμόφτητος κινούμενα, δρώ-- 

σιν οὕτως" ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῶν λοιστῶν στοιοφτή-- 

τῶν. τῶν δὲ κατὰ ποιότητα δρώντων τὰ μὲν ἐνεργείᾳ ἔχει 
δὴν ἑαυτῶν ποιότητα παροῦσαν ὡς ὕδωρ στότιμον, στισ- 

15 δάνη, γάλα" ὑγρὰ γάρ ἐστι καὶ ψυχρὰ, μὴ δεόμενά τινος 
ἔξωϑεν ἐπικουρίας πρὸς τὸ ψῦξαι καὶ ὑγρᾶναι, ἀλλ᾿ αὐτό- 
ϑὲν καὶ κυρίως δρῶντα. ὁμοίως δὲ καὶ ἅλες καὶ γῇ καὶ 

ὅμοια" ξηρᾶς γὰρ ὑπάρχουσι φύσεως καὶ τῇ δυνάμει καὶ 
τῷ φαινομένῳ καὶ τῇ ἐνεργείᾳ. ϑάλασσα μέντοι καὶ ἅλμη 

20 ἐδ τὰ αὐτοφυῇ τῶν ὑδάτων ὑγρὰ μὲν τῇ φαντασίᾳ καὶ τῷ 

φαινομένῳ, ξηροὶ δὲ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἐνεργείᾳ. λιψόσοεορο 
μον δὲ καὶ ἄρτος ξηρὰ μὲν τῇ φαντασίᾳ καὶ τῷ φαινο-- 
μένῳ, ὑγρὰ δὲ τῇ δυνάμει καὶ τῇ ἀληϑείᾳ. 

68. Διὸ τί ἔνιοι τὴν μὲν ἡμέραν ὁρῶσι, τὴν δὲ νύκτα 
25 οὐχ ὁρῶσι; διὰ τὸ ἔχειν τὸ ὀπτικὸν πνεῦμα παχύτερον καὶ 
μἢ δύνασϑαι διαβαίνειν τὸν ἀέρα ἐπὶ τὸ ὁρατόν" ἐν νυκτὶ 
δὲ παχὺ γίνεται διὼ τὸ καταψύχεσϑαι τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ 
ἡλίου" οἱ δέ φασιν, ὅτε ἐν μὲν ἡμέρᾳ ὑπὸ τοῦ ἀέρος λεπτοῦ 
καὶ ϑερμοῦ ὄντος λεπτύνεται, ἐν δὲ νυκτὶ παχύνεται" ἐπὶ 

30 μέντοι αἰλούρων καὶ ψαίνων καὶ νυκτερίδων τὸ ἔμιστα- 
λιν" ἡμέρας οὐχ ὁρῶντα σχεδὸν νύκτωρ ἀκριβῶς ὁρῶσιν" 
ἔχουσι γὰρ τὸ ὀπτικὸν σενεῦμα λεσττότατον καὶ διαυγέστα- 
τον. καὶ ἐν μὲν γνυχτὶ μετρίως παχυνόμενον ἐπιτήδειον 

γίνεται σιρὸς ἀντίληψιν τῶν ὁρατῶν, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ καὶ 
35 τῷ λαμτιρῷ φωτὶ ἄγαν λεπτυνόμενον διαφορεῖται καὶ σκδ-- 

δαννυται" ὅϑεν καὶ λέοντες τοιοῦτοί ποσως ὄνέες διὼ τοῦ 

ἡλίου διαβαίνειν οὐ δύνανται" καὶ πῦρ μιεϑ᾽ ἡμέραν ὁρῶν- 
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φες φεύγουσιν" ἔστὲ δὲ ὁρᾶν αὐτῶν καὶ τὴν κόρην ἄγαν 
καταλαμπομέψην" ἔχουσι δὲ καὶ τὰ ὑγρὰ τῶν ὀφϑαλμῶν 
διαυγέστατα. ὃ 

69. Διὰ τί ἐν νυκτὶ καϑεύδοντες καὶ ἀϑρόως ἀνοίγοντες 
φοὺς ὀφϑαλμοὺς φῶς ὁρῶμεν ; ὅτι τὸ ὀπτικὸν πνεῦμα. συν-- ὁ 
ἀγόμενον καὶ «τολὺ γινόμενον ἐν τῷ καϑεύδειν ἀϑρόως καὶ 
πολυ ἐξιὸν κατὰ τὸ σκότος καὶ λάμπον αὐτὸ ὁρᾷ φωτοειδές. 

᾿ς 70, Διὼ τί οἱ αἰδούμενοι τοὺς ὀφϑαλμοὺς συμπεφύκα- 
σιν" οὕτω γὰρ καὶ τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς δ ὀρϑαλμῶν ὁρῶ- 
μεν, λυπουμένης, ὀργιζομένης, αἰδουμένης. ἐπειδὴ τοίνυν 
οὐκ ἀντέχει ἡ ψυχὴ πρὸς τὸ τιμῆς ἄξιον ἀντιβλέσιεεν συν-- 
εἰδήσει τενὲ ἐπὶ χρόνον πολύν, ἀναγκάζει τοὺς μῦς τῶν 
ὀφϑαλμὼν ἕλκειν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ κάτω δίκην καλύμματι τοῦτο 
σιραττουσα. 

71. Διὰ εἰ ἡ ἀκοὴ παντὸς ἀνέχεται ὑγροῦ χωρίς ὕδα- ιὉ 
τος: ὅτι ψυχρὸν ὃν τῷ ἀκουστικῷ γψεύρῳ προςομιλεῖ παρα- 
χρῆμα. τὸ γὼρ ψυχρὸν γεύροις πόλέμοο, 

72. Διὼ τί ἀνέμου σφοδροῦ μέλλοντος κινεῖσθαι ὡς 

ἀστέρος διατρέχοντος προδηλοῦσιν αὐτὸν ἢ ὡς ἀστραπαὶ 

καὶ μάλιστα καϑαροῦ ὄντος τοῦ ἀέρος. φημὶ ὅτε ἤρξατο μὲν 20 
κινεῖσϑαε καὶ ἡμῖν μὲν ὡς παχυμερέσι τοῖς σώμασι καὶ 
δυσαισϑήτοις οὔπω κατὰ δῆλόν ἐστιν. τὸν μέντοι ἀνώτε- 

ρον ἀέρα ὡς λεπτομερῆ καὶ αἰϑεροειδῇ κινῶν ἐκπυροῖ αὐτὸν 
καὶ μέρη αὐτοῦ σπινϑηροειδῆ ὁρῶμεν. καὶ οὕτω λοιπὸν 

τῷ χρόνῳ σφοδρότερος γιγνόμιενος κινεῖ καὶ τὸν πιερίγειον 26 
καὶ τὸν παχύτερον ἀέρα. καὶ οὕτως αἰσϑόμεϑα. 

79. Διὰ «εἰ διὰ στενῶν τόπων ἄνεμος διαβαίνων ἰσχυ-- 
ρὐτερός ἐστε μᾶλλον ἥπερ δὲ εὐρυτέρων; ὅτε συναγόμενος 
εἰς ἕνα τόπον τονοῦται μείζων ἑαυτοῦ γιγνόμενος καὶ μι8γε-- 

ϑύνεται καὶ σφοδρύνει. ἐπὶ δὲ τῶν εὐρυτέρων χωρίων ἐξ-- 30 

αἁπλούμενος καὶ σκεδαγγύμενος, ἄτονος καὶ ἀσϑενὴς γίνε- 
ται. παρασιλησίως δὲ καὶ τὸ ϑερμὸν καὶ αἱ ποιότητες καὶ 

τὰ ὕδατα. 

724. Διὰ τί πολλὰ τὰ πόρρωϑεν καὶ ἄγεν οὐχ ὁρώγ-- 

φες τὰ πλησίον καὶ μικρὰ ὁρῶμεν, οὖς καὶ μύωπας κα- 36 
λοῦμεν, παρὰ τὸ μυώπης ὁρᾶν. ὅτε τούτοις τὸ ὀπιτικὸν 
συψούμιω λετυτὸν ἐστι καὶ καϑαρὸν καὶ πόρρωϑεν μὲν ἀπιὸν 
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διαφορεῖται καὶ οὐκ ἀσϑενεῖ κπατοπτεύειν τὸ ὁρατά, μόλις 
δὲ τὰ πλησίον ὁρᾷ. καὶ διὰ τοῦτο λετιτὸν ἐστι καὶ καϑαρόν. 
οἵ τινες καὶ τὰ μικρότατα πόρρωϑεν βλέπουσιν, ὡς καί 

φινες γέροντες οὔτοι κατὰ τὸ ἐναντίον, διὰ τὸ ἔχειν τὸ 
5 πνεῦμα τὸ ὀπτικὸν παχὺ καὶ πολύ. καὶ δέεσθαι κινεῖσθαι 
μῆκος ὁδοῦ πιρὸς τὸ αὐτὸ ἀπολεσιτυνϑῆναι καὶ ἐπιτήδειον 
σιρὸς ἀντίληψιν ὁρατῶν γενέσϑαι" ἐκ τούτου λυτέον καὶ 
τὰς ὑπολοίπους δύο ἀντιϑέσεις. 

Διὰ εἰ ὑπὲρ πάντα τὰ ξῷα κύνες μόνοι δεσμοῦνται 
ιο κατὼ τὴν ὀχείαν: ὅτι στενοπόρος ἐστὶν ὁ αὐχὴν τῆς μή- 

τρας, καὶ τὸ αἰδοῖον ἐν τῇ χρήσει φυσᾶται καὶ οὐκ ἔξεισιν. 
εὐϑύς. καὶ ὅτι τὸ σπέρμα πολῶδες ὑπάρχει, ἀμφότερα δὲ 

αὐτοῖς διὰ πολλὴν ξηρότητα γίνεται" τὸ γὰρ ξηρὸν οἶδὲ 
σιυχνοῦν καὶ ἀποστενοῦν τὸ μόρια καὶ σιηγνύειν τὰ ὑγρά. 

18 706. Διὼ τί μόνοι κύνες ἐν τῷ ϑέρει λυττῶσιν. ὅτε 

διὰ τὴν πρόληψιν τῆς ξηρᾶς κράσεως " φύσει γάρ εἶσι ξηροί, 
καὶ πλέον ἐν τοῖς καύμασι. ϑερμαινόμενα οὖν καὶ κατα- 
ξηραινόμενα ἐκπυροῦνται τὰ ἐν αὐτοῖς ὑγρὰ καὶ ἡ κρᾶσις. 
καὶ οὕτως μαίνονται καϑάστερ φρενιτιῶντες. ὅϑεν καὶ σὲ 

0 σιαλὸν αὐτοῖς ἰῶδες γίνεται καὶ ξηρύτατον. ὅτι δὲ ἐχπυ- 

ροῦται δῆλον ἐκ τοῦ ἀσϑμαίνειν πυκνῶς, καὶ πυρώδη τὰ 
ὄμματα, ἔχειν καὶ ἠνεωγμένον τὸ στόμα σιρὸς ἔμψυξιν 
ἀέρος" καὶ ἡ οὐρὰ στραγγαλοῦται ἀπὸ τῆς ξηρότητος καὶ 
ἐχνοῦται. λυττῶσι δὲ οἱ ἐν αὐτοῖς ξηρότατοι, καὶ οὐ σιάντες. 

"5 τιψὲς δὲ φασι καὶ τὸν κύνα τὸ ἄστρον συμβάλλεσϑαι κατά 

φινὰ ἀπορροίαν τούτοις πιρὸς τὴν λύσσαν. 
77. Διὰ οἱ οἱ ἐξαίφνης καὶ ἀκουσίως τεμνόμενοι, ἧτ- 

τον ὀδυνῶνται τῶν κατὰ προαίρεσιν τεμνομένων ; ὅτι οἱ 
μὲν ἀκουσίως ἔχουσι τὴν ψυχὴν εἴς τι πρᾶγμα τετραμμέ- 

30 ψῃψ. καὶ ἀνομοίως ἀνειλαμβανομένην τῶν αἰοϑήσεων, οὗ 
δὲ κατὰ προαίρεσιν εἰδότες ὃ μέλλουσι πάσχειν, τρέπουσιν 
ἀεὶ στὴν ψυχὴν παρὰ «τὸ τεμγνόμεγνον σῶμα. καὶ ἀκριβῶς 
ἀντιλαμβανόμενοι τῆς αἰσϑήσεως, μᾶλλον ὀδυγῶνται ἐν 

«ῇ τομῇ. [τ λύσις τοῦ ζητήματος ἀπὸ συμπαϑείας τῆς’ 
35 κατὰ τὸ μιᾶλλον.} 

78. Διὰ «ἰ οἱ τὰ βάρη βαστάζοντες μετὰ ὠδῆς περε- 
ὃ πατοῦσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἕλκοντες : ὅτι τῷ μέλει ἡ ψυχὴ 



ΡΒΟΒΙΜΑΤΌΝΜ ΒΒΟΤΙΟ Το 2 
λογικὴ τερπομένη γχαὶ ἐπ᾽ ἔλαττον ἀντιλαμβανομένη τῆς 

 αἰσϑήσεως οὐχ ὁμοῦ αἰσθάνεται τοῦ βάρους τούτῳ τῷ 
λόγῳ. λύσις" διὰ τί καὶ ἐπὶ τῶν πενϑούντων αὐλοὶ καὶ 
φ«ύμπανα; καὶ διὰ τί ἐσεὺὶ «ῶν λυπουμένων καὶ πενϑούντων 
καὶ νοσούντων εἴϑισται πλῆϑος ἀνθρώσων συνιέναι καὶ 5 

διαφόρους προτείνειν λόγους; νεύουσα γὰρ ἡ ψυχὴ πρὸς 
φοῖς δήμιασιν ἧττον ἐπαισϑάνεται τῶν συμφορῶν, διὸ τοῖς 

ἀρχαίοις τέρψεις ἐσενοήϑησαν σκηνικαὶ καὶ ΘΕΩ͂Ν χάριν 
τῶν περιστάσεων. 

79. Διὰ εἰ οἱ Αἰϑίοστες στυρέξαντες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ-- τὸ 

στον ἀπόλλυνται, καὶ οἱ ὀρϑαλμιῶντες ἑλκοῦνται: ὅτι σφό-- 

δρα τυγχάνουσι ϑερμότατοι καὶ ξηρότατοι" καὶ ὥσπερ ἄνα- 
στοιχείωσις αὐτοῖς γίγεται καὶ τὸ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς ὑγρὸν 
ἐκδαπανώμενον καὶ φϑειρόμενον, λύσιν τῶν λουτῶν στοι- 
χείων ἐργάζεται" φεύγει δὲ τὸ ϑερμὸν ἀπορίᾳ τροφῆς καὶ ι5 
ἐπεγείρεται ψυχρότης ἀπουσίᾳ ϑερμότητος" καὶ τυραννεῖ 

ξηρότης ὑγρότητος ἀπωλείᾳ. καὶ διὰ τοῦτο τὰ Ψεκρὰ σώ- 
μιατα ξηρὰ καὶ ψυχρὰ πέφυκεν" ὅϑεν καὶ ὁ ϑεῖος Ὅμη- 
ρος εἰδὼς τὰ μὲν δύο στοιχεῖα φεύγοντα εἷς λεπτομερῆ καὶ 
κουφότατα, τὰ δὲ δύο παραμένοντα εἶναι τοῖς νεχροῖς σώ-- 50 

μασι, φησίν: ἀλλ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ 
γαῖα γένοισϑ'ε, ξηρότατοι καὶ ὑγρότατοι λέγων. ἑλκοῦν- 
ται δὲ καὶ κατὰ τὰς ὀφϑαλμίας οἱ ὀφϑαλμοὶ ὅτι ἀπὸ τῆς 

φλεγμονῆς τὸ αἷμα ἐκχολούμενον τῇ πολλῇ δρεμύτητι δια-- 
θιβρώσκει τοὺς ὀφϑαλμοὺς διὰ τοῦ ῥεύματος. 25 

80. Διὸ τί ἐν τοῖς συμιποσίοις τῷ ποτῷ ἐναντίως οἱ 
ἄνϑρωποι κέχρηνται: ἀρξάμενοι μὲν γὰρ ἐν μικροῖς πίνουσι, 
πληρωϑέντες δὲ ἐν μιεγάλοις ποτηρίοις᾽" τοῦτο νομίζεται 

μὲν εἶναι εὐχαταγέλαστον, ἔχεται δὲ τινος αἰτίας εὐλόγου" 
διὰ γὰρ τὴν εὐωγέαν πρὸς τὸ «ιίνειν στυκνότερον καὶ συν- 30 
ἐχῶς ἄρχονται μὲν ἀπὸ μικροτέρων φιάλων, λήγουσιν δὲ ἐν 
μείξοσι. αἱ γὰρ μικραὶ αὐτάρκη κόρον ὡς ἐν δαψιλῷ ποτῷ 
πιεῖν, οὐχ οἷαίτέ εἰσιν. ἐὰν μέντοι ἀπὸ μειζόνων ἄρχωνται, 
ϑάττον πληρούμενοι πιυκνῶς τοῦτο πράττειν ὡς ἐν τρυφαῖς 

οὐ δύνανται. ἔτι γε μυὴν καὶ τῇ ἀϑρούτητι, καὶ τῷ πλήϑει 35 

ξενιξομιένη ἡ φύσις, εὐϑὺς ἀνιωμένη τὸ σελῆϑος ὠποστρέ- 
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18 φεται" ἐν δὲ τοῖς μικροῖς, κατ᾽ ὀλίγον ἐθιζομένη καὶ πλῆ-- 
ϑὸς ἐνεγκεῖν δυνήσεται τῷ χρόνῳ. 

81. Διὰ τί οἱ ὑδρωσιῶντες ὕδατος πεπληρωμένοι δι-- 

ψῶσιν ἀεί: ὅτι καὶ ἁλμυρὸν αὐτοῖς γίνεται τὸ ὑγρόν, μὴ 
5 διοικούμενον ἀλλὰ σηπόμενον, καὶ καταξηραίνει τὸ στόμα 
τῆς γαστρός.- ἄλλως τ8 καὶ πυρετία λεσυτὰ κέκτηνται" πρὸς 

δὲ τούτοις ὅσον ἡ γαστὴρ διογκοῦται, τὸ λοιπὸν σῶμα μὴ 
κατὰ λόγον τρεφόμενον; καταξηραίνεται, ὅϑεν καὶ ἰσχνοῦν-- 
φαι᾽ τὸ γὰρ πλεῖστον τῆς τροφῆς ἐξυδαρούμενον, χορηγεῖ-- 

το ται πρὸς γενοῖν τοῦ πάϑους. 
82. Διὰ τί ἐν τοῖς συμποσίοις » ἐν μὲν τῇ ἀρχῇ τῆς 

τροφῆς καὶ πρὸ πληρώσεως στενούμεϑα ἀνακείμενοε, μετὰ 
δὲ πλήρωσιν καὶ σπιρὸς φῇ τελευτῇ τοῦ ἀρίστου, ἀραιούμεϑα 

μηκέτι ϑλιβόμενοι; ὅτε παρὰ μὲν τὴν ἀρχὴν ὄρεξιν τῶν 
15 σιτίων ἔχοντες πλείστην, ἐπὶ τὸὺὶ ἐκτὸς πάντων τὴν στρωμνὴν 

συντρέχουσιν ἀνακείμενοι, καὶ ἀϑρόως ἅμα καὶ οὕτως ϑιλί-- 
βονται. μετὰ δὲ τὸν κόρον τῆς τροφῆς, ὃς μὲν ἐπὶ τὸ κάτω 

γεύει μᾶλλον, ὃς δὲ ἐπὶ τὰ πλάγια, καὶ ὃς μὲν ποσῶς 
ἀνακάϑηται, ἄλλου πλέον τοῦ δέοντος ἐπὶ τὰ ἐκτὸς νεύον- 

0 φος καὶ οὕτως μετὸὼ πλήρωσιν τῆς τροφῆς ἀναιροῦνται. 

ἄλλως γε μήν, καὶ τῷ πάντας ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ ἐσϑίειν ἐπὶ 
φὸν ϑώρακα καὶ τὰ πλάτη τοῦ σώματος ἀνακεῖσθαι, στε-- 

ψοχωρεῖσϑαι, συμβαίνει. ᾿ 
88. Διὰ τἰ τριῶν χυμῶν ἁπλῶν καὶ μονοειδῶν ὄντων 

250 οὐκέτε καὶ τρία νοσήματα. μονοειδῇ καὶ ἁπλᾶ συμβαίνει, 

ἀλλὰ πλείονα. διπλᾶ γὰρ ἐφ᾽ ἑκάστου συνεχῆ καὶ διαλεί-- 
ποντὰ; ὅτι διὰ τὸ μὴ μόνον ἀπὸ τῶν χυμῶν γίνεσϑαι 
διαφορὸς νόσων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν τόπων" ὁ μὲν γὰρ 
ϑερμὸς καὶ λειτὸς χυμὸς ὀξὺν καὶ ὀλιγοχρόνιον καὶ διακαῇ 

30 «φοίεῖ σευρετόν, ὁ δὲ ψυχρὸς καὶ παχὺς βληχρὸν καὶ πολυ-- 
χρύνιον" οὕτω γὰρ καὶ τῶν ξύλων τὼ μὲν ϑερμιὰ καὲ ξη-- 

θότατα, καϑάστερ δάφναι, δᾷδες, ἔλαιον, μεγίστην ἐγείρουσε 

φλόγα, καὶ τόχιον ἀποκαίονται, τὰ δὲ χλωρὰ καὶ ὑγρὰ τα- 

σεδινὺν καὶ καπνῶδες «οῦρ ἐξάπτουσι καὶ οὐ βράδιον ἀπο- 
85 καίονται. πάλιν δὲ μὲν ὃ τόπος πολύς τὸ καὶ πλατὺς εἴη 

φάχιστα καὶ μεγίστως ἐξαάσιτδι τὸν χυμόν, τῷ ἅμα εἶναι σε- 

" σωρευμένον᾽ καὶ ὑφ᾽ ὃν ὅλον ἐξάπτεσϑαι σηπόμενον" εἰ δὲ 
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ὀλίγος εἴη καὶ στενός, μήτε χωροίη τὸν χυμὸν ὅλως, ἀλλὰ 
᾿ - ἂ ῷῷ φνα, ὦ “ ω - ι 

κατὰ μέρος τῷ μὴ ὑφ ὃν ὁλον σήπεσϑαι στοιεῖ πύυρετον 

ἀμυδρὸν καὶ ἔν πολλῷ χρόνῳ καιόμενον. μίξας τοίνυν χυ-- 
μοῦ φύσιν καὶ τόπον εὑρήσεις πᾶσαν διαίρεσιν, τῶν ἐπὲ 

“δ “ ἂ ᾿ 
χυμοῖς σαπεῖσι πιυρδτῶν. δὲ μὲν γὰρ ἐν τοῖς μεγαλοις ἀγ- 5 

γείοις, φλεψὶ λέγω, καὶ ἀρτηρίαις ἡ ξανϑη σαπείη χολή, 
ϑερμὴ τυγχάνουσα, διακαέστατον καὶ ὀξὺν καὶ ὀλιγοχρόνιον 
ἐξάτοτει στυρετὸν ὡς καῦσιν" εἰ δὲ ταῖς μικραῖς φλεψὶ καὶ 
ἀρτηρίαις ταῖς περὶ τὸ δέρμα σαπείη φλέγμα ψυχρόν, 

βληχρὸν καὶ πολυχρόνιον ποιεῖ πυρετὸν, ὡς ἀφηριερινόν. ι10 
λοιπὸν ἔχων τὰ ἄκρα ἐναλλάττεται ταῦτα" ἐὰν δὲ ξανϑὴ 
χολὴ σαττῇ ἐν τοῖς μικροῖς ἀγγείοις, ποιεῖ συυρετὸν ἔλατ- 
φον ὀλιγοχρόνιον καὶ ποσῶς μακρότερον τοῦ καύσου ὡς 
φριταῖον, ἢ ὀξὺν ἁπλῶς. εἰ δὲ φλέγμω σαπείη ἐν τοῖς μυε-- 
γάλοις ἀγγείοις ποιεῖ ποσῶς ὀλιγοχρονιώτερον τοῦ ἀφήμε- 15 
ρινοῦ. ὁμοίως καὶ ἡ μέλαινα, σαπεῖσα μὲν ἐν ταῖς μεγά-- 
λαις φλεψί, διὰ τὸ ἐν ἑνὶ χρόνῳ πᾶσαν ὑστεκκαίεοϑαι σο-- 
σῶς, ὀλιγοχρόνιον ποιεῖ πυρετὸν διὸ τετάρτης" εἰ δὲ ἐν ταῖς 
μκραῖς, “τολυχρονιώτερον τεταρταῖον. συνέδραμε γὰρ χυ- 

μὸς ψυχρὸς καὶ παχὺς καὶ δυσαλλοίωτος καὶ τόπος στενὸς 50 

“ἢ συγχωρῶν ἅμα τὴν χολὴν πᾶσαν ἐκκαίεσϑαι καὶ ἀνα-- 
λίσκεσϑαι. 

84. Διὰ τἰ, εἰ καὶ τὸ φλέγμα ψυχρόν ἐστε καὶ παχυὶ καὶ 
γλίσχρον, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ μέλαινα χολὴ ψυχρὰ καὶ παχεῖα" 
καὶ ἐλάττων πολυ τοῦ φλέγματος. ὃ τεταρταῖος πολυχρονιώ-- 5 

--» - -« ι 

φερος τοῦ ἀφημερινοῦ; ὅτι τὸ φλέγμα καὶ ψυχρὸν καὶ παχύ, 
ἀλλ᾽ ὑγρόν" τὸ δὲ ὑγρὸν εὐαλλοίωτον καὶ εὐμετάβλητον" 
ἡ μέντοι μέλαινα ξηρὰ καὶ ψυχρά" τὸ δὲ ψυχρὸν δυσαλ- 
λοίωτον καὶ δυσμετάβλητον. σοφίξζονται οὖν τῇ ὁμοιότητι 

φῆς Ψυχρότητος καὶ τῷ πλεογάζοντι τῆς χολῆς κρύπτοντες 30 
ι , Ἶ ᾿ ᾿ Υ Ε ᾿ , 

φὴν ἐναντίων καὶ τὴν λοιστὴν ποιότητα  ἀλλὸ σὲ τὸ φλέγμα 
- τὸ - 

στροςῳκείωται τῇ φύσει μιᾶλλον τῆς μελαίνης" ὅϑεν καὶ 
- ε Ἴ -“ 

ἐπὶ τῶν ὑγιαινόντων ἐν λιμοχτονίᾳ κέχρηται αὐτῷ ἡ φύσις 
᾿Ὶ Δὸν - - «ὦ 

σιρὸς τροφήν. ἐπὶ τοίνυν τοῦ ἀφημερινοῦ, ὅσον εὑρίσκει 
“ - - γ 

χρήσιμον φλέγμα, τοῦτο δαπανᾷ πρὸς τροφήν, τὸ δὲ ἄχρη- 35 
στον σηπόμενον ἐξάτιτει τὸν πυρετόν. ὁ. 14 

» “ - Ε ᾿ 

8ῦ. Διὰ τἰ τεσσάρων χυμῶν ὄντων καὶ ποτε σησπο- 
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μένων, τρεῖς γίνονται πυρετοὶ καὶ οὐ τέσσαρες; ὅτε τὸ αἶμα 
κατὰ φύσιν ἐστὶ καὶ τροφὴ τοῦ σώματος" καὶ πλεονάζον 

μὲν ποιοῖ μόνον πληϑώραν, σαπὲν δὲ οὐκέτι μένει αἷμα. 
μιδταβάλλεται γὼρ ϑερμαινόμενον εἰς ξανϑὴν χολήν" οἱ 

5 μέντοι λοιποὶ χυμοὶ πλεονάζοντες μὲν ποιοῦσι νοσήματα, 

σιερὶ τὸ δέρμα μάλιστα, ὡς ἕρπτητας, καὶ καρκίνους, ἀλφούξ, 
λεύκας σαπέντες δὲ πυρετούς. 

86. Διὰ «ἰ ἐξ ἐναντίας δύο τοίχων, ϑυρίδων οὐ- 

σῶν ἐν ἑκατέρᾳ, συμβαίνει τῆς μιᾶς κεκλεισμένης μή- 
τοκέτε διὰ τῆς ἑτέρας εἰσιέναι λοιποὺς σφοδρὸν καὶ πολὺν 

ἄνεμον: ἧσπερ ὑπαρχούσης αὐτῆς ἠνεωγμένης διὰ τὸ τὸν 
κινούμενον ἀέρα, ἤτοι τὸν ἄνεμον, σῶμα τυγχώνειν ; ἐπὲν 
οὖν ἡ μία κλεισϑῆ, διὰ τῆς ἑτέρας ἃ εἰσελϑὼν ἀὴρ πληροῖ 
φὸν τόπον τῆς οἰκίας" καὶ σώμω ὧν, οὐκ ἐᾷ λοιπὸν ἑτέρῳ 

15 ἀέρε σώματι ὄντι ἐπεισιέναι. ἐπὰν δὲ ἡ ϑυρὶς ἀνεωχϑῇ: 
ὁ προλαβὼν ἐχὼν δ αὐτῆς φυγεῖν, χῶραν δίδωσιν ἐπεισιέ-- 
ψαν ἑτέρῳ καὶ πάσης ὁμοίως διὰ τῆς ἀντικειμιένης ϑυρί- 
δος. καὶ οὗτος ἐξιὼν ἄλλον εἰσιέναι συγχωρεῖ διὰ τῆς ἐτέ- 

ρας᾽ καὶ τοῦτο γίνεται κατὰ τὸ συνεχές" ἐπὰν δὲ κλεισϑῆ, 
0 ἢ ἐξ ἐναντίας, οὐκέτε τοῦτο γίνεται. 

87. Διὰ τἰ τῶν ἐρώντων τὰ ἄκρα ποτὲ μὲν. ψυχρά, 

στοτὲ δὲ ϑερμὰ γίνεται" ὅτι ὅτε κέχτηνται λύπην πρὸς 

φὴν ἐρωμένην, καὶ ἀπελειίζουσε τοῦ. τυγχάνειν αὐτῆς, τὸ 
ἔμφυτον θερμὸν εἰς βάϑος συννεύει καὶ μετὰ τῆς φύσεως" 

95 καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἄκρα καταψύχεται" καὶ ὠχριῶσε δὲ διὼ 

φοῦτο καὶ σκυϑρωποὶ γίνονται" ὅτε δὲ τὸ ἐναντίον, ἢ ἐλ- 

σίδα χρηστὴν κέκτηνται σπιαρ᾽ αὐτῆς, εἴτε ϑυμοῦνται σφό- 
δρα, τότε τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν νεύει πρὸς τὸ δέρμα σὺν 

φῇ φύσει, καὶ γίνονται ϑερμότεροι καὶ ἐρυϑρότεροι" καὶ 
80 διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οἱ ζωγράφοι σωματοποιοῦσε τὸν 
ἔρωτα, ποτὲ μὲν κατηφῆ καὶ ἡσυχάζοντα, ποτὲ δὲ πετό- 

μενον καὶ μειδιῶντα, παῖδα δὲ εὐτραφῆ" διότι ὁ πόϑος 
σφοδρὸς μέν ἐστιν, οὐ πολυχρόνιος δέ, καὶ δ ὅλου παρα- 
μένων" ἡ μὲν γὰρ διάϑεσις διὰ παντός ὡς ἐπὶ γνησίων 

Ὁ φίλων, ἢ πρὸς παῖδα, ἢ γυναικὸς πρὸς ἀνδρα" ὁ δὲ ἔρως 
οὐ διὰ πανεύς" ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γὰρ ἐπὶ ξένοις γίνεται" 

καὶ ἡ μὲν διάϑεσις σύμμετρος καὶ οὐ κατάσφτατος, ὁ δὲ 
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ἔρως σφοδρὸς καὶ μανιώδης. λαμπάδα δὲ κατέχοντω καὶ 
᾿φιτερωτόν, διότε τῶν φιλούντων αἱ ψυχαὶ μετεωρίζονται. 
καὶ εὐμετάβλητοί εἶσι πιτερούμιενοι" ἐκκαίεται δὲ αὐτοῖς 
καὶ τὸ τῆς καρδίας ἔμφυτον ϑερμὸν ἐκ τῆς ἀπαύστου καὶ 

σφοδρᾶς φροντίδος τῆς πρὸς τὸ ποθούμενον. καὶ τῇ μὲν 5 
δεξιᾷ κρατοῦντα βέλος, ἐν δὲ «ἢ ἀριστερῷ φαρέτρας. ὅτι 
κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς ἐκ μιᾶς ἀκτῖνος τῶν ὄψεων ὁ ἔρως 
ἀποτελεῖται" ἅμα γὰρ εἶδε καὶ ἐπόϑησεν" ὕστερον δὲ μετὰ 
τὸ ποϑεῖν, συνεχεῖς ἀκτῖνας ἀπιοσιέμσιει πρὸς τὸ ποϑού-- 
μενον ὁ ἐρῶν" αὕτη δ᾽ ἔοικεν τῷ βέλει τῷ ἀκοντίζεσϑαε τὸ 
πρὸς σώματι" ἐν δὲ φαρέτρᾳ τὰ βέλη" διότι κεχρυμμένως 
«ὰς ἀκτῖνας πέμπουσιν οἱ ἐρῶντες" τὸ δὲ ἔϑος, ὥσπερ 

ἄνεμος «ὸ πῦρ ἐξάπτει, οὕτω καὶ αὐτὸ τὸν ἐρῶντα οὐ γὰρ 
κυρίως ἐξ αὐτοῦ ὁ πόϑος. εἰ γὰρ ἦν, τοῦτο δῆλον ὡς ἐχρῆν 

ἀεὶ τὸν ἐθίζοντα καὶ ἐρᾶν. τὸ δὲ φίλερον καὶ αἰφνίδιον " τὉ 
γυμνὸν δὲ διότι γίνεται πόϑος ἀμέσως καὶ φανερῶς" οὐ 
γὰρ δὲ ἑτέρου τινὸς ἐρᾷ τις οὐδὲ κεκρυμμένως, οὐϑ᾽ ἥν- 
σερ ἀγνοεῖ. διὸ καὶ οἱ ἀνδριαντοποιοὶ σερὸς τιμὴν ἐνίοτε 
γυμγοὺς πλάττουσι ϑεούς τὸ καὶ βασιλεῖς, δεῖξαι βουλό- 

μενοι. φούτων τὸ φανερὸν τῆς δυνάμεως καὶ γνώμης ἐκτὸς 50 
ὃν πάσης κακίας κεχρυμμένης. οὐχ εἷς δὲ ὁ ἔρως ἀλλὰ 
πλείονες. ἢ ὅτε διάφοροι τῶν πραγμάφων ἔρωτες " ἄλλως 

γὰρ καὶ ἄλλως ποϑεῖ" καϑὼς καὶ ὁ ϑεῖος Πλάτων φησὶ τὸν 

ο ἔρωτα πολυκέφαλον ϑηρίον. ἢ ὅτι πολλοῖς ἔρωσιν ὁ αὐτὸς 

σιολλάκις ὑποττίπτει. μητέρα δ᾽ ἔχουσιν ᾿“΄φροδίτην τοῦτ᾽ 25 

ἐστι τὴν ̓ Εἢπιϑυμίαν" ἄνω γὰρ πλάττουσι τὴν “Ιφροδίτην εἰς 
᾿Επιϑυμίαν. ἱστοροῦσι δὲ τὸν Ερωτα ποϑεῖν τὴν ᾿ Εριννύν " 
διότι πολλοὶ παρανόμως ἠράσϑησαν᾽" καὶ δυσσεβῶν ἐράσϑη- 
σαν ἐπιϑυμιῶν, ὥςπερ μοε δέδεικται κατὰ τὸ δεύτερον βι-- 
βλίον τῶν ἀλληγοριῶν τῶν εἰς ϑεοὺς ἀναπλαττομένων. πι- Ὁ 
ϑανῶν ἡνθοθ αι 

88. Διὰ .««ἰ λοιμικῆς καταστάσεως οἱ μὲν ἀπόλλυνται 

οἱ δ᾽ οὔ: ὅτι παρὼ τὴν ἰδιότητα τῆς κράσεως: εἰ μὲν γὰρ 
εἴη τις ἔγων τὸ σώμια μεστὸν καχκόχυμον, δῆλον ὡς ὁ εἰσ-- 
συνεύμνενος σηπτεδονώδης ἀὴρ συνδιαφϑείρει καὶ ὅσιερ ἔχου-- 35 

σιν ὀλίγον χρηστόν" καὶ οὕτως πᾶς χυμὸς αὐτοῖς συν- 
διαφϑαρείς, ἀνίατα τίκτει πάϑη καὶ πλείονα " καὶ οὕτως 
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ϑνήσκουσιν. εἰ δὲ εἴη ἀπέριττον καὶ εὔχυμον, οὐδὲν ἢ 
βραχύ τι βλάτιτει τούτους ὁ λοιμώδης ἀήρ. ὅτι δὲ ἡ ἐπιτη- 

δειότης ἐφέλκεται τὸ δρῶν αἴτιον ἐνεργεῖν, δηλοῦσιν αἱ 

᾿ ἐκτὸς ὅλαι. δρῦές εἰσε δυσπαϑεῖς καὶ πρὸς ἔξαψιν οὐχ 

5. ἕτοιμοι μᾶλλον. πολλῷ δὲ σιλέον κάλαμοι εὐπωϑθϑέστεροι, 
καὶ πρὸς ἔξαψιν ἕσοιμιοι μᾶλλον" «πολλῷ δὲ πλέον στυ- 

στεῖον" ἀλλ᾽ ἐάν τις διώβροχον ὕδατος παρασκευάσῃ τὸ στυ- 
στεῖον, καὶ χλωροὺς λάβη καλάμους, τὴν δὲ δρῦν ἄγαν ξή- 
ρὲν εἰ καὶ ϑείω, καταπάσσοι τὸ ἀνεπιτήδειοψ, ἑτοιμότατα 

10 ἐργάζεται πρὸς ἔκκαυσιν πυρὶ σιροςενέγκας, στὸ δὲ στυσεδῖοψ, 

οὐδὲ ὅλως καήσεται" τούτῳ τῷ παραδείγματι χρώμενος, 
λύσεις τὸ ξητούμονον, τίνος ἕνεκα πόσος πυρετὸν ἐφήμε- ͵  
ρον ἢ τὸν ἐπὶ σήψει ποιήσει τὸν ἑκτικὸν πυρετὸν εἰργάσατο. ᾿ 
φαμιὸν γὰρ διὼ τὴν πρόληψιν φῆς ἐπιτηδειότητος " εἶχε γὰρ, ' 

“5τ0ὺ “φυσικὸν πνεῦμα καὶ τοὺς χυμοὺς ὠπερίττους, τὰ δὲ : 
στέρνα ξηρότατα. καὶ τὸ αἴτιον ἔδραμεν εἰς ἐκεῖνα " καὶ 

διὰ εἰ ἔμκαυσις ἡλίου τῷ μὲν ὕπνον 'ποιεῖ τῷ δὲ οὖ; 7: 

ὅτι τῷ μὲν ἦν φλέγμα συλεῖστον καὶ τοῦτο χυϑὲν ὕγραινε, 

τὸν ἐγκέφαλον καὶ ὕπνον ὑπήνεγκε" φῷ δὲ ξηρὰ ἡ κεφαλὴ. 

20 τυγχάνουσα πλέον ξηρανϑεῖσα ἀγρυπνίαν ἤνεγκδ. 
; 89. Διὰ εἰ ὁ ἥλιος ἄνϑρωπον μὲν μελαίνει, λίνα δὲ 
λευκαίνει, καὶ κηρὸν μὲν μαλακύνει, π΄-΄ηλὸν δὲ σκληρύνει. 

πάλιν δὲ διὰ τὴν ἐπιτηδειότητα τῆς πασχούσης ὕλης" οἱ 
γὰρ χυμὸν χωρὶς τοῦ φλέγματος ὑπερϑερμαινόμενοι περὶ 

25 τὸ δέρμα διαφαίνονται μέλανες" τὸ δὲ λίνον ὑπὸ νίτρου 
ἢ ἅλμης δυπτούμενον καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐκδαπανωμένου 

ὃ τοῦ ῥύπου τοῦ λίνου, λευκαίνεται" πάλιν ἕλκων ὁ ἥλιος ἔκ᾽ 

τοῦ κηροῦ τὴν ἐν τῷ βάϑει ὑγρότητα μαλακύνϑδι τοῦτον Ὁ 

σὴν δὲ πολλὴν καὶ ἐσισόλαιον ὑγρότητα ἐκβοσκόμενος φτοῦ 
30 σσηλοῦ, σκληρύνεε αὐτὸν ξηραίνων. εἰ τοίνυν πιερὶ τὸ πιάσχον 

καὶ τὸ ἐνεργοῦν ποιεῖν ἀδύνατον καὶ ἡμετέραν. ψυχὴν μὲν ᾿ 
εὐσεβείαις ὁπλίσαντας, εὐταξίᾳ δὲ τροφῆς τὸ σῶμα κοσμνή-- 

σαντας ἀκτήμονι δὲ βίῳ καὶ τοῖς πρὸς τὸ ζῆν μόνον ἀρ-᾿ 
κούμενοε ἑαυτοὺς καϑιερεύσαντες ἐκφυγεῖν τὴν ἐκ τοῦ βίου. 

35 συμβαίνουσαν ὅσον ἐνδέχεται πταράστασιν, καὶ μη) πταρέχειν. 

ἐπιτηδειότητα τῷ δρῶντε φαύλῳ σπιρὸς τὸ πάσχον ἐνεργεῖν. 
φι, εἴπερ τίς ἐστε δαίμων ἢ ἀστὴρ ἤ τε τοιοῦτον ἐκτὸς αἴτιον. 

ΨΥ ΦΡΟ το 
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.90. Διὼ τί οἱ ἱκτερικοὶ καὶ δυσδιαχωρητοί εἰσε, καὶ 
λευκὸν ἄγαν ἔχουσι φὸ σκύβαλον; ὅτι ἡ ξανϑηὴ χολὴ εἰς ὅλον 
αὐτῶν ἀνεδόϑη τὸ σώμα" καϑὼς οἱ ὀφϑαλμοὶ δηλοῦσι καὶ 

ἡ τοῦ δέρματος χροιὰὶ καὶ οὐκέτι συρρεῖ πρὸς τὰ ἔντερα 

τῷ ἐξ ἀρχῆς νόμῳ τῆς φύσεως. καὶ χφώνυσι «τὸ σκύβαλον, δ 

οὔτε τῇ δριμύτητι ἐρεϑίξει τὴν ἀποκριτικὴν δύναμιν τῶν 
ἐντέρων, πρὸς κένωσιν τῆς κόπρου" καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἰατρικὴ 

καϑάπερ καὶ ἄλλαι τέχναι τὴν φύσιν μιμουμένη τοῦ σώ- 
ματος ἐν περιστάσει γοσοποιῷ καϑεστῶώτος, σύμμαχος ἀρ- 
ρωστούσης γίνεται τῆς δυνάμεως. ἐπεὶ γὰρ τὸ σκύβαλον τὸ 
ἐκκρίνεται, τῆς χολῆς ἐρεϑιζούσης καὶ ῥυπτούσης, τῶν σε 

ἐντέρων καὶ τῶν μυῶν ἐπεγειρομένων πρὸς ὦϑησιν αὐτῶν, 

φῆς ἐξ κόπρου μαλακῆς τε καὶ εὐολίσϑου τυγχανούσης, ἐκ 

τῶν παρακειμένων φοῖς ἐντέροις γλίσχρων χυμῶν εἰκότως 

καὶ ὁ κλυστὴρ ἔχει μὲν ἀνεὶ χολῆς τὸ μέλι ῥυπισικόν φὸ 15 

δὲ νίτρον καὶ ῥυπτικὸν καὶ τῇ ϑήξεοι διεγεῖρον τὰ ἔντερα 
καὶ τοὺς μῦς πρὸς ἐξώϑησιν" τὸ δὲ ὑδρέλαιον πρὸς ὕγραν- 
σιν καὶ μαλάκανσιν τῆς κόπρου, φρυχϑείσης ὑπὸ τοῦ 
πυρετοῦ" γίνωσκε γὰρ ὡς τότε μὲν ἡ φύσις ἐνεργεῖ μόνη 
χωρὶς ἰατροῦ. καϑάπερ ἐπὶ τῶν κρίσεων τῶν νόσων καὶ τῶν 20 

᾿πέψεων" τότε γὰρ ϑερμός ἐστιν, καὶ ὥσπερ βραβευτής" 
καὶ κριτὴς ἀντιγωνιστῶν δύο, νόσου καὶ φύσεως, ποτὲ δὲ 

ἰατρὸς μόνος, ὡς ἐσιὶ τῶν ἐξαρϑρήσεων καὶ τῆς τῶν ἀρ- 
ϑρων ἐμβολῆς, ποτὲ δὲ ἰατρὸς ἅμα καὶ φύσις ὡς ἐπὶ τῶν 16 
ῥυπαρῶν καὶ κοιλίας ἑλκῶν" ὁ μὲν γὼρ ἐατρὸς καϑαίρξε 25 

τὸν ῥύπον τοῖς ῥυπτικοῖς, καὶ δίδωσιν ἀνασέτειαν τοῖς τοό-- 
ροις, ζέσας εἷς ἂν εἴσπτοι τις τὸ ἐπιστωματίζον καὶ ἐμφράτ-- 
φὸν αὐτούς, ὅπως τὸ αἶμα καϑαρὸν παρασχευάσῃη. ἡ δὲ 

φύσις διὰ τῶν πόρων τοῦ ἕλκους ἀναδίδωσιν αἷμα καϑα- 
ρὸν ὑπὸ τῶν τροφῶν, μεταβάλλουσα πρὸς σαρκὸς γένεσιν. 30 
ὅπερ πάλεν ὑπὸ τῶν ξηραινόντων φαρμάκων «τηγνύμενον 
γίνεται σὰρξ ἐπιτήδειος. : 

91. Διὰ «τί πολλοὶ ληφϑέντες συνόχῳ μετὰ κρίσιν 
μελάντατον ἔχουσιν δέρμα ἐπὶ χρόνον ἱκανόν; ὅτι ὃ σύν-: 
οχος ἀπὸ ξανϑῆς ἐγίνετο χολῆς, αὕτη δὲ ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς 35 
νόσου ὑπεκκαεῖσα μετέβαλεν ἐπὶ τὸ μέλος καὶ οὕτως ἐν 
φῇ κρίσεε παρὰ φύσιν διωχϑεῖσα παρὼ τὸ δέρμα ἔβαψεν 

͵ 
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αὐτό, καϑάπερ ἐπὶ τῶν λεύκων τὸ δέρμα λευκὸν ὑπάρχει. 
διότι δὲ τὸ παχὺ τοῦ χυμοῦ καὶ δυςλυτόν ἔστι τὸ τοιοῦ- 
φον χρῶμα. “" 

92. Διὰ εἰ ἢ μέλαινα χολὴ παραγινομένη Νωξῶ, ἢ 
5. σκέλει ὀνάβοώσεν ἐργάζεται, ἐστὶ δὲ τῶν μελαγχολικῶν ἐν 

ἐγκεφάλῳ συρρέουσα ταύτην οὐ ποιεῖ; ὅτι ἐν μαστῷ μὲν 
φλέβες πολλαὲ καὶ μεγάλαι διὰ τὴν τοῦ γάλακτος γένεσιν 

καὶ διὰ τοῦτο τὸ πλῆϑος συρρεῖται χολῆς" ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐν τῷ σκέλει διὰ τὴν κατωφερῆ ῥοπὴν ἐπισύρεται χολὴ 

10 πλείων. ἐν μέντοι τῷ ἐγκεφάλῳ διὰ τὴν ἀνωφέρειαν καὶ 
διὸ τὸ λεπτὰς ἔχειν φλέβας ἄνεισι βραχὺ χολή, πρὸς τὸ 
γύτεειν αὐτὸν καὶ μὴ διαβιβρώσκειν. καὶ ψυχρὸς δὲ καὶ 
ἀγρὸς ὧν ἀντιμάχεται τῇ κράσει τῆς μελαίνης ποσῶς καὶ 
καταπραῦνει ταύτην. ἡ μὲν οὖν κυρίως μέλαινα χολὴ σοιεῖ 

τό τὸν ἀναβρωτικὸν ἐν τῷ μαζῷ καρκῖνον, ἐν δὲ σκέλει χει- 
ρώνειον ἕλκος καὶ γομῶδες, ἐν δὲ ἐγκεφάλῳ τὴν ϑηριώδη 

᾿ , δ ..5 ; ὅλην. αὶ δ; 
μελαγχολίαν. ἡ δ᾽ οὐ κύριος ἀλλ᾽ ὁ λεγόμενος μελαγχολε- 

κος χυμὸς καὶ τρυγώδης, ῥεῦμα μόνον καὶ ὄγκον καρ- 
κιγνώδη χωρὶς ἀναβρώσεσι καὶ μελαγχολίαις ἥμερον. 

30 93. Διὼ τἰ ἐπὶ τῶν δυσεντερικῶν πάπυρον σφαιρώ- 
σαντες ἐμβάλλουσιν εἰς τὸ δακτύλιον καὶ ὠφελοῦσιν: ὅτι 
τῶν μυῶν συμπεσόντων τῆς ἕδρας, ὑγραινομένη ἡ «τάσυ-- 
ρος τῇ διαστομώσει τοὺς μῦς ἐπεγείρει. τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ 

καὶ ἐπὶ ὑποφορῶν συμπεσουσῶν ἐπὶ τῶν ἑλκομένων. τῶν 
Ὁ οὖν μυῶν διαστελλομένων, ἡ κόπρος καὶ τὸ λυποῦντα ἐχ-- 

κρίνεται. 

94. Διὰ τἰ τὰ λεγόμενα καυκάλια ἐν τῷ πληροῦσϑαι 
ὕδατος ψόφον τινὰ ἀποτελεῖ, ὅϑεν καὶ ἡ φύσις, καὶ τὸ σπτοιὸν 
φοῦ ψόφου εἰς ὄνομα. αὐτοῖς μετήνεγκεν, ὡς καὶ τὸ φλοῖσβος 

30 καὶ βορβορυγμὸς καὶ τὰ λοιπά; ὅτε τὸ ἀγγεῖον ἐν τῷ μὴ 

ἔχειν ὕδωρ ἀέρος, σεξσελήρωται, σώματος λεπιτονέρου τυγχά- 

γψοντος ἐν οὖν τῷ καϑεῖσϑαι ἀϑρόως εἰς αὐτὸ τὸ ὥϑωρ «ἢ 

βαρύτητι διώκει τὸν ἀέρα ἔξω ὡς λεπτομερῆ. ἅμα γὰρ μένειν 
ἐν τῷ καυκαλίῳ μέχρι πληρώσεως οὐ δύναται διὰ τὸ τοῖς 

᾿ ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ 
36 φιλοσόφοις ἀποδεῖχϑαι, μὴ δυνασϑαι δύο σώματα τὸν αὖὐ- 

τὸν τόπον κατέχειν κατὸὼ τὸν αὐτὸν χρόνον. τοῦ οὖν ἀέρος 
ἐπὶ τὸ ἄνω διωκομένου, ἀϑρόως διωσϑενεῖ τόπῳ ψόφον 



ΡΗΒΟΒΙΕΜΑΤῸΜ ΒΕΟΊΤΙΟ 1. 89 

ἀναγκαίως συμβαίνειν" οὐχ ἕνα δὲ ἀλλὰ πλείους, διὰ τὸ 
μιάχην ὥσπερ τυγχάνειν ἀμφοτέρων" «ὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ἐπὶ 
φὸ κάτω βιάζεται τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἀὴρ ἐπὶ τὸ ἄνω τὸ ὕδωρ. 
καὶ τούτου κατὰ διαδοχὴν γινομένου συμβαίνει καὶ τὸν 
ψόφον πυκνῶς γίνεσϑαι. 

θὅ. Διὰ τί ἐπὶ τῶν λεγομένων ἀρπαγίων ἀγγείων ὃ 
δάκτυλος ἐν τῷ στόματι ἐντιϑέμονος αὐτοῦ, τὸ ὕδωρ οὐκ 
ἐᾷ δεῖν διὰ τοῦ πυϑιμένος" ἐπαιρόμενος δὲ συγχωρεῖ φέ- 
ρθεσϑαι: ὅτε ἐν τῷ ἐπαίρεσϑαι φὸν δάκτυλον ἐκ τοῦ σώμα-- 

φος, ἃ ἀὴρ εἰσιὼν ὠϑεῖ τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸ κάτω, φύσιν ἔχων 
τοιαύτην" καὶ οὕτως ἐξεισε διὰ τῶν ὀπῶν τοῦ πυϑμένος" 

καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πάντα τὸ μηχανικὰ κα- 
φασχευάσματα δὲ ὕδατος καὶ ἀέρος ἔχουσι τὴν γένεσιν" 
ὡρονόμια λέγω καὶ κλεψύδρας, καὶ ἤχους ἐξ ἀγαλμάτων καὶ 
τὰ ὅμοια. 

96. Διὰ τἰ καὶ οἶνος καὶ ὕδωρ ἐπὶ τῶν πυρεττόντων 
σαρὰ καιρὸν διδόμενος φρενίτην κατασκευάζει, τουτέστι τὰ 
ἐναντία; ψυχρὸν μὲν γὰρ τὸ ὕδωρ" ϑερμὸς δὲ ὁ οἶνος. 
ὅτε ὁ μὲν οἶνος ἀνωφόρος γινόμενος ἐκκαίει σὺν τῷ πῦυ- 

1:0 

19 
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ρετῷ τὸν ἐγκέφαλον καὶ ἀγὰν ἐκκαταρασσομδνον τὸ πρῶ-- 30 

τον ὄργανον τῆς ψυχῆς (ὅπερ ἐστὲ τὸ αἰϑεροειδὲς πνεῦμα) 
ἀναγκάζει τὸ φρονοῦν οὕτως ἐνεργεῖν. δῆλον δὲ τοῦτο 
ἐκ τοῦ καὶ πολλοὺς ὑγιαίνοντας χρησαμνένους ἀκράτῳ στλεί-- 

στῳ καὶ συνεχῶς εἰς ἔκστασιν τραπῆναι" τὸ δὲ ὕδωρ τῷ 
σπυκγνοῦν τοὺς πόρους τοῦ σώματος, τοὺς διαφοροῦντας τὸ 
ὑπὸ τῶν σαπέντων χυμῶν πνεύματα καὶ παχύνει αὐτούς" 
καὶ πλείονα διὰ τοῦτο σῆψιν καὶ πιυρετὸν γίνεσϑαι. “«ολ- 

λάκις δὲ καὶ τὸ ὕδωρ νυιώμεγον εἷστὸ τῆς ἀμετρίας τοῦ 

πυρετοῦ, τροφὴ τούτῳ γίνεται ὡς ἔστεν ἰδεῖν καὶ τοὺς ἐν 

17 

ταῖς καμίνοις βαλλομένους «το «σοῦρ ἐξάπτειν, ἐπιρραίνοντας 30 

φῷ πυρὶ βραχυ τοῦ ὕδατος. 
97. Διὰ τἰ αἱ γυναῖκες ὀξύφωψοι καὶ οἱ εὐνοῦχοι κατὰ 

σαῖδα: ὅτε διὰ τὴν πολλὴν ὑγρότητα εἰς εὖρος αὐτῆς ἡ 
ἀρτηρία οὐκ ἐπεκτείνεται. τῆς γὰρ ϑερμότητος ἔργον τὸ 

. διαστέλλειν εἰς πλάτος τοὺς πόνους. ὥσπερ οὖν ὁ στενο-- 35 

πόρος αὐλὸς ὀξύηχος, οὕτως καὶ ἢ τραχεῖα ἀρτηρία. φασὶ 
δέ τινὲς τὺς γυναῖκας ὀξυφώνους διὰ τὸ ουμιβάλλεσϑαι 

Ι, 3 
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ἐν τοκετῷ κράζειν πρὸς εὐχερῆ ἀποτέξεσϑαι. ὅπέρ ἐστε 
ψεῦδος. : 

98. Διὰ εἰ τὰ βρέφη ἐν τῷ ϑέρει σειριᾷ, ὅπερ ὁ πο-- 
λὺς δῆμος φησι καῦμα ἔχειν αὐτά: πυρέττει γὰρ πυρετὸν 

6 λειτὸν κατὸὶ βάϑος καὶ κοιλοφϑαλμιᾷ καὶ ἀγρυσινεῖ καὶ 
ς ἀσϑενεῖ. ἔνια δὲ καὶ διαρροΐζεται, ὅτι τὰ βρέφη τυγχά- 

γουσιν εὐπαϑέστατα καὶ φλεγματικώτερα τὴν κεφαλήν" ἔν 
γουν τοῖς καύμασι τὸ φλέγμα ὑπερϑερμαινόμενον καὶ ση- 
πόμενον ἐξάπτει πυρετόν καὶ ἐχπυροῖ τὰς μήνιγγας τοῦ 

10 ἐγκεφάλου, καὶ διὰ τοῦτο ἀγρυπνεῖ. καὶ ἡ πύρωσις δὲ διὰ 
τῶν ἀρτηριῶν κατιοῦσα πρὸς καρδίαν καὶ ἐκπυροῦσα τὸ 

ζωτιχὸν πνεῦμα πυρετὸν ἐξάτιτει, τὸν χωρὶς σήψεως. καὶ 
ἐκχολούμενα δὲ ὑπὸ τοῦ στυρετοῦ διαρροΐζεται λόγῳ φϑο- 
ρᾶς, τῆς χολῆς δακνούσης τὴν κοιλίαν καὶ τὰ ἔντερα. ὅτι 

ιό δὲ τὸ αἴτιον καὶ ἡ ῥίζα τοῦ πάϑους ἐν ἐγκεφάλῳ, δῆλον 
ἐκ τοῦ «ἢ κεφαλῇ προςφέρειν τὰ ἐμψύχοντα καὶ ὠφέλοντα 
τῆς πυυρώσεως κατασβεννυμένης. πάσχουσι δὲ αὐτὸ καὶ τέ- 

λειοι ὁμοίως, οἷς ἐν κεφαλῇ φλέγμα ἢ ξανϑὴ χολὴ βράγχει 
σωρευϑῇ ἢ καὶ σαπείη" καὶ διὰ τῆς εἰσπνοῆς δὲ καὶ τοῦ 

0 σφρυρώδους ἀέρος τὰ πνευματικὰ ἐκπυροῦται. 
99. Διὰ εἰ τὼ στρογγύλα τῶν ἑλκὼν δυσίατα; ὅτι κατὰ 

σταρουσίαν χολῆς δριμείας καὶ διαβρωτικὰ συνίσταται" τῷ 
ὃ τοίνυν κατὰ σταγόνα συρρεῖν καὶ ἀναβιβρώσκειν, στρογ-- 
γύλον τὸ ἕλκος ποιεῖ. καὶ διὰ τοῦτο τὰ καυστὰ καὶ ἄγαν 

26 ξηῃραντικὸν προσφέρουσε φάρμακον. οὕτω μὲν οἱ ἰατροί" 

οἱ δὲ φυσικοὶ καὶ οἱ φιλόσοφοί φασε τῷ μὴ εἶναι ἀρχὴν 
ὅϑεν ἡ οὐλὴ ἀρξηται" ἐν γὰρ κύκλῳ οὔτε ἀρχὴν οὔτε τέλος 
ἐστὶ λαβεῖν. ὅϑεν φασί, καὶ τὸ σχῆμα τοῦτο οἱ ἰᾳτροὶ τῷ 
σιδήρῳ τέμνοντες ἀλλοιώτερον αὐτὸ ποιοῦσιν. 

30 100. Διὼ «τί ἐν τύπῳ «ινὶ ἀσιόντες, ἀναγκαίως κατα-- 
λαβόντες αὐτὸν διαβαίνομεν; ὅτι πολλάκις ἔχομεν τὴν 
ψυχὴν περί τε πράγμα φροντίζουσαν κἀκεῖσε νεύουσαν καὶ 
ἐστραμμένην, καὶ μὴ ἐφεστηκυῖαν ἀκριβῶς ταῖς αἰσϑήσεσι 

πρὸς γνῶσιν τῶν οἰκείων. ὥσπερ οὖν ὁρῶντες τὸν τόπον 
36 οὐχ ὁρῶσι τῷ μὴ εἶναι τὴν κρίνουσαν τὰ αἰσϑητώ. 

101. Διὰ τί τὸ μέλε τὸ πᾶσι γλυκύτατον τοῖς ἰκτερι-- 
κοῖς πικρὸν φαίνεται γευομένοις ; διότι χολὴν πικρὰν ἔχουσι 
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σιλεονάζουσαν ἐν παντὶ τῷ σώματι καὶ ἐν γλώσσῃ" τὸ οὖν 
μέλε ἐσθιόμενον τὸν ἡσυχάζοντα πικρὸν χυμὸν ἀνακιν εἴ. 
καὶ ἡ γνῶσις λοιπὸν ἀντιλαμυβανομένη τῆς πικρότητος τῆς 
χολῆς φαντασίαν ποιεῖ τοῦ γνομίζεσϑαι τὸ μέλε πικρὸν 
ὑπάρχειν. 5 

102. Διὰ «εἰ ἐπὶ τῶν ἄγαν ὀργιζομένων οἱ ὀφϑαλμοὶ 
σιυρώδεις γίνονται: διότε ϑυμός ἐστι ζέσις τοῦ περὶ τὴν 
καρδίαν αἵματος καὶ ϑερμοῦ πνεύματος" τοῦτο οὖν ὡς 

λεπτομερὲς ἀνώφορον γίνεται καὶ διὰ τῶν ὀφϑαλμῶν δια-- 

φανεστάτων ὄντων φαίνεταε' ἔχουσί γε μυὴν καὶ ἀτμοὺς τὸ 
αἱματικοὺς ἀνιόντας, ὅϑεν καὶ τὸ πρόσωπον ἐρυϑρὸν φαί- 
γεται" τοῦτο τοίνυν τὸ πάϑος εἰδὼς καὶ Ὅμηρος γινό- 
μενον ἔφη" ὄσσε δὲ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην. 

103. Διὼ τί τὸ ὕδωρ ἐπιρραινόμενον τοῖς ὄφεσι ἐκ-- 
διώκει αὐτούς: ὅτι φύσει ψυχροὶ εἰσι καὶ ξηροὶ καὶ γευ- 
ρώδεις καὶ ὀλιγόαιμοι καὶ τὴν ἄμετρον ψύξιν φεύγουσιν. 
ὅτι δὲ τοιαύτης εἰσὶ κράσεως, δῆλον ἐκ τοῦ κατὰ τὸν, χει- 
μιῶνα τοὺς φωλεοὺς ἐπιδιώκειν καὶ τὰ βάϑη τῆς γῆς, ὡς 
ϑερμοτέρου ἡλίου τε δύνοντος ὡς ἐπὶ τὸ σιλεῖστον φεύγειν, 
πάλιν ὡς Ψυχρὸν τὸν ἀέρα. καὶ πάλιν ἐν τῷ ϑέρει τοῦ 
βάϑους τῆς γῆς ψυχροῦ γινομένου, φεύγοντας ἐκεῖϑεν μετιέ- 
γαι τοὺς ϑερμοὺς τόπους. ᾿ 

104. Διὰ τί τὸ ὠὡὸν ὀπτόμενον ῥήγνυται οὐκέτι δὲ 18 
καὶ ζεννύμιενον: ὅτε ὁμιλοῦν τῷ πυρὶ τὸ ἐν αὐτῷ ὑγρὸν 
ἀμέτρως ϑερμαινόμενον καὶ καιόμενον, στλείονα συνεύματα 325 
τίκτει. ταῦτα τῇ στενοχωρίᾳ τὴν ἔξοδον ζητοῦντα, δή: 
ἕαντα τὸ ὄστρακον, χρῆται φυγῆ. τοῦτο δὲ ποιοῦσε καὶ ἐπὶ 

σιίϑων καὶ κεράμων, νέου τοῦ οἴνου τυγχάνοντος καὶ βρά- 

ζοντος. ἔτε γε μὴν καὶ ἡ πολλὴ φλὸξ τοῦ ῳοῦ τὰ ὄστρα- 
κον τῇ ὑπεροπτήσει ῥήγνυται, ὅπερ πάσχουσι καὶ οἱ κέρα-- 30 
μοι ὑπεροπτώμενοι" διὸ καὶ φυσικῶς ὁ πολὺς ὄχλος ὕδατι 
τὸ ὠὸν προβρέχει κατὰ τὴν ὀπτησιν" τὸ μέντοι ϑερμον 
ὕδωρ τῇ μαλακότητι κατ᾽ ὀλίγον χέει τὼ ὑγρὰ καὶ διαφο-- 
θεῖ τῇ ἀραιώσει. 

106. “Διὰ τί ἐν τῇ κατὰ τὴν συναφὴν ἡδονῇ τοὺς 15 
ὀφϑαλμούς ποσως μύουσιν οἱ ἄνϑρωποι καὶ ἐν ἄλλαις δὲ 
τισι τῶν αἰσϑήσεων: ὅτι ὑπὸ τοῦ πάϑους νικώμενοι 

μυχόν: 

γπὶ 8 
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συλείονα᾽ ταύτης ἀντίληψιν ἐργάζονται, τῶν ὀφϑαλμῶν καὶ 
μηκέτι μετεωριζομένων ἔξω, καὶ τὴν ψυχὴν μιετὰ τῆς αἰ- 

σϑήσεως ἑλκόντων πρὸς τὸν ἀέρα καὶ ἐλάττονος αἰσϑή- 
σεως τῶν σωματικῶν “τὠϑῶν σταρασκευαζόντων αὐτὴν ἀντι- 

5 λαμβάνεσϑαι. : 
106. Διὰ «ἰ ἔνια τῶν μονοειδῶν βοηϑημάτων ἔναν- 

τίας δυνάμεις ἔχει, ὡς ἡ πεῖρα διδάσκει: μαστίχη γὰρ καὶ 
δύπτει καὶ 'διαφορεῖ: καὶ τονοῖ, ὄξος δὲ ϑερμαίνει καὶ ψύχει. 

λέγω ὅτι τὸ εἶναι τὰ ἐν αὐτοῖς ὅτομα καὶ σμικρότατα σώ- 

1 ΜῊΝ κατὸ σαράϑεσιν καὶ μὴ κατὰ κρᾶσιν, ὡς ψάμμον 

ὑγρότητι δεσμουμένην καὶ σῶμα ὃν ἀποτελοῦσαν τὸ φαι- 

γόμενον" τῇ δὲ ἀληϑείᾳ πολλῶν σωμάτων τοῦ ψάμμου 
σμικροτάτων ὄντων. εἰ τοίνυν ἀληϑὲς τοῦτο πέφυκεν, οὐ-- 

δέν ἄτοπόν ἐστιν ἐν ἄλλοις καὶ ἄλλοις μέρεσι τῆς μαστί- 
16 χῆς κρύπτεσϑαι τὰς ἐναντίας δυνάμεις καὶ ποιότητας καὶ 
μὴ κεράννυσϑαι πρὸς ἑαυτάς, τῆς φύσεως οὕτως ἐπ᾽ αὐτῶν 
μόνων τὧν σωμάτων νόμον ὑποϑεμένης. 

107. Διὰ τί ἐπὶ τῷ προσπταίσματε τοῦ ἐν ποδὶ δακτύ- 
λου βουβὼν ἐπανίσταται; ὅτε ἡ φύσις ἀεὶ προγνοουμέγνηῃ 

0) φούτου τοῦ σώματος, εἴωϑε στροστρέχειν τοῖς ὀδυνομένοις 

μορίοις πρὸς ἐπικουρίαν αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ ὀγήματι κέχρηται 
τῷ χρηστοτέρῳ τῶν χυμῶν, καὶ τρέφοντε καὶ συμφύτῳ 

ὃ φημὶ τῷ αἵματι, ἐπὰν ἀναγκαῖον σεληροῦσϑαι τὰς ἐν τῷ βου- 

βῶνε μεγίστας φλέβας ἐνούσας" καὶ οὕτως καὶ τοὺς μιε- 
25 φαξυ τῶν ἀγγείων ἀδένας, στρογγυλοειδῶς σῶμα τυγχάνον-- 

φας ἡ οὖν ἀμετρος σφήνωσις, φλεγμονὴν καὶ ἔπαρσιν ἐρ- 
γάξεται καὶ καλεῖται τοῦτο βουβών, τοῦ πάϑους τὴν προσ-- 
ἡγορίαν τῷ τόπῳ χαρισαμένου. 

108, Διὰ τί τοῖς ὀρνέοις οὐρηδόχον κύστιν καὶ νε- 
80 φροὺς ἡ φύσις οὐκ ἐδωρήσατο; ὅτε πολλῆς ὑγρότητος 

ἐδεῖτο πρὸς γένεσιν καὶ αὔξησιν τῶν πτερῶν" καὶ τὸ γυμνά- 
ζεσϑαι δὲ κατὰ τὴν πτῆσιν ἐξαναλίσκει ταύτην, καὶ οὐκ 
οὐροῦσιν μὲν ὅλως" πίνοντα δὲ τὴν κόπρον ἔχει ἐξιοῦσαν 
σὺν ὑγρότητος ἀμετρίᾳ. ΐ 

35 109. Διὰ τί τὰ μὲν παιδία ἔν τῇ οὐρηδόχῳ κύστει 
τοὺς λίϑους τίκτει, οἱ δὲ γέροντες ἐν τοῖς νεφροῖς : διότι 
στενοπόρους ἔχει τοὺς νεφροὺς τὼ παιδία, καὶ γεώδης χυ- 
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μὸς καὶ παχὺς διὰ τῶν νεφρῶν ἐρχόμενος, τῇ βίᾳ τῆς στε- 

ψοχωρίας ἐξωϑεῖται ὑπὸ τῶν οὔρων, ἀπό τε τῶν νεφρῶν 
καὶ τῶν σωληνοειδῶν ἀγγείων, ἐπὶ τὴν οὐρηδόχον κύστιν. 
αὐτὴ δὲ εὐρύπορος οὖσα χώραν δίδωσι καὶ τῷ οὔρῳ πρὸς 
διάβασιν καὶ τῷ λιϑοποιῷ χυμῷ πρὸς ὑφίζησεν καὶ πῆξιν 5 
ἰδίαν ἐπὶ δὲ τῶν γερόντων ἀραιοπόροι τυγχάνοντες οἱ ν8- 
φροί, παρέχουσε χώραν καὶ τῷ οὔρῳ σιρὸς ἔξοδον καὶ τῷ 
γεώδει χυμῷ πρὸς ὑφίζησιν τῆς πήξεως τοῦ λίϑου. ἡ δὲ χρόα 
τοῦ λίϑου δηλοῖ καὶ τὸν χυμὸν τὸν γεννήσαντα. ἡ λύσις 
ἀπὸ διαπλάσεως καὶ κατασκευῆς μορίων. 1 

110. Διὰ τέ εἰ ὁ λίϑος ὑπὸ ϑερμότητος πήγνυται 

(ϑερμὼὰ γὰρ τὰ παιδία) ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ γερόντων : οὐ γὰρ 
ὧν δῶμεν τοσαύτην ψύξιν εἷς ἐπὶ κρυστάλλου καὶ χιόνος. 
νέκρωσις γὰρ ὧν τῶν νεφρῶν ἦν ἡ ἀκρότης τῆς ψύξεως" 
οὐ χρώμεϑα οὖν τοῖς ἐναντίοις πρὸς λύσιν τῆς πήξεως, τ᾽ 
ἀλλὰ τοῖς ὁμοίοις" λέγω δὲ τοῖς ϑερμοῖς, ὡς πετροσελίνῳ,. 
μαράϑρῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις. φημὶ ὅτε τῇ ἄγαν καύσει καὶ 

τῇ ὑπεροπτήσει ϑρύπτεσϑαι συμβαίνει τὸν λίϑον εἰς ψαμ-- 
μία, καϑάσπερ κἀπὶ τῶν ὑπεροπτωμένων ὀστράκων τὸ καὶ 
κεράμων ψάμμος ἀποτελεῖται. καὶ λοιπὸν οὕτως εὐχερῶς :0 
ἀπουρεῖσϑαι τοὺς μικροὺς λίϑους μετὰ τῶν ψαμμίων" συμν-- 
βαίνει δέ τιοτε καὶ ψυχροῦ πόσει, τὸν λίϑον εὐχερῶς ἐξ- 
ουρηϑῆναι τῶν νεφρῶν τονωϑέντων καὶ τῇ ὥγαν ῥώσει 19 

διὰ τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως ἐξουρούντων αὐτάς" ἔτι γε 
μὴν καὶ τὴν ἄμετρον πύρωσιν τῶν νεφρῶν ὑπὸ τοῦ ψυ- 25 
χροῦ κατασβέννυσθϑαι τὴν πηπκτικὴν τῶν λίϑων αἰτίαν. 

111. Διὼ τί τὼ ἐν νέἐφροῖς καὶ οὐρηδόχῳ κύστει ἕλκη 
δυσίατα: διότε τὸ οὖρον δριμιυὶ ὃν ἀναξηραίνει τὴν ἀπὸ τῶν 
βοηθημάτων πρόςκαιρον ἀπούλωσιν γινομένην" καὶ μᾶλ- 
λον τοὺὶ ἐν κύστει ἀνίατα, διὰ τοῦ καὶ παραμένειν αὐτόϑι: 
τὸ οὖρον, ἐν δὲ τοῖς νεφροῖς διαβαίνειν. 

112. Διὰ τί ἐν τῇ ἐμβάσει ϑερμὸν ὕδωρ κινούμενον 
ϑερμότερον ἡμῖν φαίνεται, καὶ σχεδὸν τὸ σώμα καῖον «ὸ 
ἡμέτερον ; ὅτε κατελθόντων ἡμῶν, τὸ μὲν προςφομιλῆσαν 
ϑερμὸν ὕδωρ ποιῆσαν ἔπαϑεν, τούτεστε ϑερμάναν τὸ 3- 
ἡμέτερον σώμα, ἔψυκταί ποσως ὑφ᾽ ἡμῶν. πάντα γὰρ τὰ 

» - - ᾿ Π 

ἐν γενέσει καὶ φϑορῷ ποιοῦντα, καὶ πιάσχει πάντως, ἐπειδὴ 
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φοίνυν καταψυχϑέν ποσὼς οὐκέτε σεαραπλησίως ϑερμαί- 
ψει, δῆλον ὡς ἐθίσαντες αὐτό, οὐκέτε αἰσϑανόμεϑα αὐτὸ 
ϑερμὸν ὥσπερ καὶ ἐξ ἀρχῆς διὰ τὸ καϑαιρεϑῆναι τὴν 
ἄμετρον ϑερμότητα αὐτοῦ παρ᾽ ἡμῶν. ἐὼν οὖν κινήσαν- 

5 Φεὲς τὸ ϑερμὸν ὕδωρ ἐκεῖνο μὲν τὸ προρομιλῆσαν τῷ δέρ-- 
ματε μετακινήσωμεν, ἕτερον δὲ ϑερμὸν ὕδωρ προςέλϑῃ 
γνήσιον μηδέπω ποιῆσαν καὶ παϑὸν ὑπὸ τοῦ δέρματος, 
φυλάττον αὐτοῦ τὴν ἀμετρίαν τῆς ϑερμότητος, εἰκότως 
ἡμῖν ϑερμὸν καὶ καῖον φαίνεται τοσοῦτον χρόνον, ἄχρις 

10 ἄν καὶ αὐτὸ δράσων πάϑη καὶ καϑαιρήσῃ τῆς αὐτοῦ ϑερ-- 
μότητος, καϑάπερ καὶ τὸ πρότερον, καὶ τοῦτο δυνατὸν 

σοιεῖ. καὶ κατὰ διαδοχήν" ἐφ᾽ ὅσον γὼρ κινούμενον τὸ ϑερ-- 
μὸν ὕδωρ, ἐστὶ τοσοῦτον ἀεὶ τὸ προσιὸν ἡμῖν ϑερμὸν φαί- 
γεταὶ κατὰ ἀλήϑειαν. καὶ διὼ τοῦτο ὁ πολὺς δῆμος φυ- 

16 σικῶς ὁρμώμενος, βουλόμενος τὸ σῶμα κατὰ τὴν ἔμβασιν 
σιλέον ϑερμαίνεσϑαι, κινεῖ «τὸ ϑερμὸν συνεχῶς ἐφ᾽ ὅσον 
βούλεται χρόνον. 

113. Τίνος ἕνεκεν, εἰ πᾶν κινούμενον ϑερμυότερον 
ἑαυτοῦ γίνεται. καὶ μάλιστα ἐν ϑερμυῷ ἀέρε καὶ τόπῳ, ὃ 

20 ἀὴρ ἐν τῷ ῥισίζεσϑαι κινούμενος, ψυχρότερος ἡμῖν φαί- 
ὃ νεται κατὰ τὴν ἀφήψ, καὶ μάλιστα κατὰ τὸ ϑέρος: ὅτε 

καὶ ὑπιὸ τῆς τοῦ ἡλίου ϑερμότητος πλέον ἐκπυροῦται, τοῦτο 
δοκεῖ ὑπ᾽ ἐναντίον εἶναι τῷ πρὸ αὐτοῦ. τὸ γὰρ ϑερμὸν 
ὕδωρ ϑερμότερον ἡμῖν ἐφαίνετο σαλευόμενον, ἐνταῦϑα 

25 δὲ ψυχρότερος ἡμῖν ὁ ϑερμὸς ἀὴρ φαίνεται κινούμενος 
καὶ ῥισειζόμενος. φημὶ ὅτε ἀεὶ τό τινος πλεῖον κατὰ ποιό-- 

φητα ἢ δύναμιν νικᾷ μὲν καὶ τρέπει τὸ ἔλαττον, ἀντι- 
σάσχει δὲ μετρίως ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἰσχυρότερον. τὸ οὖν ϑερ- 
μὸν ὕδωρ, ἄγαν ὃν ϑερμὸν ὡς πιρὸς τὸ σῶμα τὸ ἡμέτε- 

80 ρον, ϑερμοαινόμενον ἀντιψύχεταε καὶ οὐ σὴν αὐτήν ἔστε 
φυλάσσει ποιότητα. ὁ μέντοι «τεριέχων ἡμᾶς ἀὴρ ἐν τῷ 
ϑέρει μετρίως ϑερμὸς ὑπάρχων ὡς σιρὸς σύγκρισιν τοῦ ϑερ-- 
μοῦ ὕδατος ὁμιλῶν τοῖς σώμασιν ὑφ᾽ ἡμῶν ἐκπυρουμένων 
ὑστο τῆς ϑερμῆς καφαστάσεως, ϑερμαίνοναί πόσως, καὶ οὔ-- 

36 τως ἡμὰς ἀντεϑερμαίνει : ὅσεδρ ϑρώσι καὶ τὰ λινᾶ ἱμάτια. 
ψυχρὰ γὰρ ὄντα πρῶτον ὑφ᾽ ἡμῶν ϑερμαινόμενα, οὕτως 
ἀντιϑερμαίνεε ἡμᾶς. δῆλον τοίνυν ὡς ἐν τῇ δισοίσει μετα- 
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κινούμενος ἐκ τοῦ σώματος ὁ ὑφ᾽ ἡμῶν ϑερμανϑεὶς ἀὴρ 
καὶ ἕτερος σιροσιῶὼν ἀϑέρμαντος, ψυχρὸς ἡμῖν φαίνεται" καὶ 
τοῦτο γίνεται κατὰ διαδοχήν. 

114. Διὰ τί τὼ γινόμενα ἕλκη ἐν τῇ κόρη τοῦ ὀφϑαλ- 
μοῦ καὶ ἀπουλούμενα λευκὰ φαίνεται, τὰ δὲ ἐκτὸς τῆς 
κόρης ἐν τῷ μέλανι οὐκέτι: ὅτι διὰ τῆς κόρης μόνης ἔξεισι 
φὸ ὀπτικὸν πινεὔύμα διαυγέστατον ὃν καὶ φωτοειδές. ἐν οὖν 
φοῖς λευκώμοις τῆς οὐλῆς σπυκνωσάσης τοὺς πόρους τοῦ 

κερατοειδοῦς χιτῶνος, οὐκέτι «τὸ ὀπτικὸν πνεῦμα διέξεισιν " 

καὶ λοιπὸν συναγόμενον τῷ πλήϑει καὶ καταλάμπον τὴν 

οὐλὴν λευκὴν αὐτὴν ἀποδείκνυσι" τῷ δὲ μὴ ἐξιέναι διὰ 
τὴν πύκνωσιν τὸ πνεῦμα τῆς ὄψεως οὐδὲ ὁρῶσιν. 

116. Διὰ τί τὰ ἄχυρα καὶ ϑερμὸν ὕδωρ φυλάττει 
καὶ χιόνα τὴν ψυχράν, τούτεστε τὰς ἐναντίας ποιότητας: 

φημὶ τὴν φύσιν τῶν ἀχύρων εἶναι χωρὶς σαφοῦς ποιότη- 
τος; διὸ καὶ ἀποιά τινες αὐτὰ προςηγόρευσαν. ὄντα οὖν 
εὔκρατα μᾶλλον, ϑᾶττον συμβάλλεται οἷς ἂν ὁμιλήσειε, 
τὴν κρᾶσιν ἐκείνων ἀναλαμβάνοντα. ϑερμανϑέντα τοίνυν 
ὑπὸ τῆς τοῦ ϑερμοῦ προςομιλίας, ἀντιϑερμαίνουσιν αὐτὸ 
καὶ φυλάττουσιν" ὁμοίως δὲ καὶ ψυχϑέντα παρὰ τῆς χιό- 
ψος, ἀντεψύχοντα ταύτην τηροῦσιν αὐτῆς τὴν ψυχρότητα" 
καϑάπερ καὶ τὸ ἔλαιον δὔκρατα καὶ ἄποια τυγχάνοντα συμ- 
μεταβάλλοντα τῇ ποιότητε τῶν σὺν αὐτοῖς μιγνυμένων 

τὴν ἐχείνων ὠναλαμβάνοντα κρᾶσιν. 
116. Διὼ «τί ἐν χειμῶνε τοῦ ὑετοῦ παυσαμένου, τὰ 

ἄστρα φαιδρότερα ἡμῖν φαίνεται; διότε παρά τε τῶν ἀνέ- 
μων καὶ τῶν ὑετῶν ὁ περιέχων ἡμᾶς ἀὴρ καὶ πᾶς ὃ εἰς 
ὕψος ὑπὸ τῆς κινήσεως λεσιτυνόμενος καὶ ὡς ἂν εἴποι τις 

σμηχόμενος, δίδωσι «ἢ ὄψει καϑαρωτέραν ἀντίληψιν τῶν 

᾿ ᾿ 
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ἀστρῴώων σωμάτων καὶ διάβασιν εὐχερῆ καὶ πλείονα" δῆς 30 

λον δὲ τοῦτο ἐστιν ἐκ τοῦ καὶ ἐν καϑαροῖς καὶ αὐγέσιν 

ὕδασιν ἐν ἐμβάσεσιν οὖσαν, ὁρᾶν μᾶλλον καϑαρὰ καὶ φαι- 

δρότερα τὰ ἐγκείμενα σώματα, ἐν δὲ παχέσι καὶ ὑλώδεσι 
μηδόλως ὁρᾶν ἢ ἀμυδρῶς ὁρᾶν αὐτά. 

117. Διὰ τί στολλάκις ἐν τῷ οὐρεῖν φρίττομεν ; διότι 
χολὴ δριμιεῖα συρρέουσα καὶ δάκνουσα τὴν οὐρηδόχον κύ- 
στιν ἐρεϑίζει καὶ πᾶν τὸ σώμα διεγείρεταε πρὸς συμπά- 

35 
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ϑειαν τοῦ μορίου καὶ τὴν ἀποκριτικὴν δύναμιν μετρίως 
προβάλλεσθαι καὶ ποιεῖν τὴν λεγομένην φρίκην. τοῦτο δὲ 
πάσχουσι μάλιστα παῖδες" εἰσὶ γὰρ διὰ τὴν ἀδηφαγίαν 
σεδεριστω ματικώτεροι. 

͵ 5 118, Διὰ τί ἐν νυκτὶ μᾶλλον αἱ ὀδύναι σφοδρύνον-- 
φαιῖ; διότι ἡ ψυχή, καϑ᾽ ἑαυτὴν σχολάζουσα καὶ μηκέτε 
κατά τὸ τοὺς ὄψεις καὶ τὴν ἀκοὴν καὶ γεῦσιν καὶ τὰς λοι- 
πᾶς αἰσϑήσεις ἐνεργοῦσαά τ8 καὶ περιελκομένη πρὸς τὸς 

ἱ ἔξω πράξεις, πλέον ἀντιλαμβάνεται τῶν σωματικῶν παϑῶν 
τυ κατὰ τὴν ἀπτικὴν αἴσϑησιν. ὀλίγαι γὰρ ἐν νυκτὶ γίνονται 
ψυχικαὶ ἐνέργειαι, ἀναπνοή φημε καὶ λογισμός" ὅτι δὲ 
ἐπὶ τὰ ἐκτὸς ἑλκομένη ἡ ψυχὴ διὰ τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν 
ἧττον ἀντιλαμβάνεται τῶν τοῦ σώματος παϑῶν, δῆλον ἐπ 
φτοῦ κατὰ τὸ πένϑη καὶ τὰς νόσους καὶ τὸῖς λοιποὸὶς περι- 

15 στάσεις τὸς ἀπὸ τῶν φίλων ὁμιλίας καὶ διηγήματα κου-- 
φίξειν καὶ παραμυϑεῖσϑαι τῶν πασχόντων τὰ πάϑη" γί- 

δ᾽ νωσκε δὲ τὴν μὲν φύσιν περὶ τὸς οἰκείας ἐνεργείας ἔλατ-- 

τὸν ἐνεργεῖν ἐν ἡμέρᾳ" λέγω δὴ τὰς πέψεις τῶν τρο- 

φῶν καὶ τῶν χυμῶν τὰς ματαβολάς, καὶ τὰς ἐξαιματώ-- 
τῶ σεῖς καὶ ἀναδόσεις, τὰς ϑρέψεις, τὰς προσφύσεις, τὰς 
᾿ὁμοιώσεις καὶ τὸ παραπλήσια" τὴν δὲ ψυχὴν μᾶλλον ἐνερ-- 
γεῖν στερὶ τὰς ἰδίας ἐνεργείας τὰς πέντε αἰσϑήσεις καὶ κινή-- 

σεις τῶν μορίων παρὰ φαντασίαν καὶ λογισμὸν καὶ μνή-- 
μὴν ἐν δὲ τῇ νυκτί τὸ ἐναντίον, μᾶλλον μὲν δρᾶν τὴν 

26 φύσιν, ἐπ᾽ ἔλαττον δὲ τὴν ψυχήν. 
119. Διὰ «ἰ τὰ ὕελα ἐν τῷ χειμῶνι ϑερμοῦ Ἰσφόδρα 

φινὸς ἐμβληϑέντος, ῥήγνυνται: διότι πολλὴν ἐκ τοῦ περι- 
ἔχοντος κέμτηντωι ψυχρόφητα κατασπᾶν τὸ ἑαυτῶν σῶμα. 

ἐπὼν οὖν μὴ προϑερμάναντες ἐμβάλωμεν ϑερμὸν ἄγαν 
80. ὕδωρ ἀϑοόως, δῆλον εἷς ἐναντίαν ψυχρότητα διώξειεν ἂν 
ἢ ϑερμότης" καὶ λοιπὸν αὕτη μετὰ τοῦ πνεύματος ἀϑρόως 
φεύγουσα ῥῆξιν ἐργάζεται τῷ τῆς ὑέλου σώματι. εἰδώσο-- 
μὲν γὰρ τοὺς πόρους τῶν σωμάτων τῆς ὑέλου σώματι. 
εἰδώσομεν γὰρ τοὺς πόρους τῶν σωμάτων τῆς ὑέλου, κἂν 

36 πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὴν αἴσϑησιν ἀόρατοι ὦσιν, ἀλλ᾽ οὖν 
γε πρὸς αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν καὶ τὴν φύσιν περιέχουσί 
τινὰ λεπτομερέστατον ἀέρα. οἱ δὲ φασε τὸ ψυχρὸν ἄγαν 
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ἀποξηραίνειν καὶ ἀποσκληρύνειν τὸ σώμα τῆς ὑέλου, τῆς 
τὸ ἐν αὐτῷ λεπτομερέστερον ἤτοι ὑγρὸν ἢ ἀέρα ἐκϑλίβεσϑαι 
καὶ ἐκπυρηνίξζεσϑαι, καὶ οὕτως ἐπιτήδειον γίνεσϑαι πρὸς 
ῥῆξιν καὶ κλάσιν, καϑάπερ καὶ τὴν ξηρότητα τῶν ξύλων. οὕτω 
γὰρ καὶ ᾿Ιπποκράτης ἐλεγε τὸ ψυχρόν, φλεβῶν ῥηκτι- 5 
κύν᾽ τὸ οὖν ἄγαν ϑερμὸν εὑρίσκον τοιοῦτον τὸ σῶμα τῆς 
ὑέλου ἔτι σελέον αὐτὸ καταξηραῖνον, ῥῆξιν καὶ κλάσιν αὐτῷ 
χαρίζεται. ἐὼν μέντοι προμαλαχϑείη προϑερμανϑὲν συμ-- 

μιέτρως, οὐδὲν σεείσεται" καϑάπερ δὲ οἱ ἀϑληταὶ μέλλοντες 

παλαίειν ἐλαίῳ προμαλάσσονταε παρὼ τῶν παιδοτρίβωψ τὸ 
καὶ οἱ φωνασκοὶ δὲ στατονίζοντες προμαλακύνουσι τὰ ἀνα- 
σινευστικά" καὶ γὰρ ἡ ψύξις εὑροῦσα τῶν πόρων ἀναπέτειαν, 
φύγοι ἂν εὐχερῶς μετὰ τοῦ πνεύματος. καὶ τὸ μαλακὸν 
«τῆς ὑέλου εἶκον τῇ ϑερμότητε ταχέως ϑλάσιν οὐχ ὑφίστα- 921 
φαι. ὅτι δὲ σπόρους ἔχει ἡ ὕελος, δηλοῖ καὶ τὰ ὀστράκινα ι5 
τῶν ἀγγείων" ἐν γὰρ τῷ ϑέρει τὸ ἐμβαλλόμενον ὕδωρ ἐξ-- 
ἐδροῖ᾽ ἐὰν μὴ πισσωϑῇ᾽ ἔστι δὲ καὶ κατονὸν ἰδεῖν ἐξιόντα διὸ 
φοῦ σώματος τῆς ὑέλου κατὰ τὸν χειμῶνα, ἐπὰν ἐμβάλλης 
ϑερμὸν ὕδωρ καὶ τὸ κίτριον δὲ ἔξωϑεν προςτεϑὲν καὶ ϑλα- 
ϑὲν τῷ κράμματε ἔνδοϑεν ὄντι τὴν αὐτοῦ δίδωσι ποιότητα. 30 

120. Διὰ τί τὰ παιδία καὶ μάλιστα τὰ βρέφη πίπτοντα 
κατὰ τῆς γῆς οὐ ταχέως κλᾶται, καϑάπερ ἄνδρες : ὅτε διὰ 
φὸ μαλακὸν ὃν τοῦ σώματος εἴκοντος τῷ ἐδάφει τῆς γῆς 
ἐχλύουσιν αὐτῆς τὸν τόνον καὶ τὸ σκληρὸν πρὸς τὸ μηκέτε 
δρᾶν" οἱ μέντοι ἄνδρες σκληροσώματοε τυγχάνοντες, τῷ 25 

ἀντιβαίνειν σκληρῷ τινε σώματι ἢ λίϑῳ τινὲ τὴν τάσιν τῆς 
πληγῆς ἐπιτείνοντες ἀναγκάζουσε δρᾶν τὸν λίϑον εἰς αὖ- 
φούς, ὡς σκληρότερον" τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ σπόγγος πίπτων 
"οὐ ῥήγνυται, ὑέλος μέντοι ἢ ὄστρακον, ἤ τι τοιοῦτον σῶμα 
σκληρὸν στίτυτον κλάταε᾽ καὶ ἐγντεῦϑεν ὁρμώμενος καϑ' 3 
ὁμοιότητα λέξοις ἄν, καὶ διὰ τί καὶ κίνησις ἀνέμου σφοδρά, 
δρῦν μὲν καταβάλλουσα, κάλαμον δὲ οὐκέτι: διότε δρῦς μὲν 
᾿ὡς σκληρὰ καὶ ἰσχυρὰ εὐμεγέϑης ἀντιβαίνουσὰ τῷ ἀνέμῳ 
τὴν τούτου δύναμιν ἐπιτείνει, καλαμὸς δέ, ὡς μαλακὸς 
καὶ κοῦφος καὶ μικρός, εἴκων τῇδε κἀκεῖσε τῇ τινοῇ τοῦ :- 
ἀνέμου τὴν δύναμιν ἐκλύει. τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ ἀϑλητὴς 
ἀντιβαίνων μὲν τῷ ἀνταγωνιστῇ τὴν δύναμιν αὔξει τού- 
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τοῦ" ποσῶς δὲ εἴκων καὶ συμετεριφέρων αὐτὸν τῇδε κἀκεῖσε 
ϑᾶττον ἀπεκλύει τὸν τόνον αὐτοῦ. 

121. Διὰ τί τὰ βρέφη μέλους ἀκούοντα παρὰ τῶν τρο-- 
φῶν κλαϑιμυρίζοντα μὲν ἡσυχάζει, προϊόντα δέ, καὶ κα- 

ὅ ϑεύδει; διότι συνουσίωται μουσικῇ. καϑάπερ͵ καὶ πᾶσα 
ἐστιστήμη καὶ τέχνῃ τῇ ψυχῇ, ὥσπερ καὶ ϑερμότης ἔμφυ- 
τος τῷ πυρί, καϑὼς καὶ ὁ Πλάτων ἔφησε τὰς ἐπιστήμας 
ἀναμνήσεις τῆς ψυχῆς εἶναι καὶ οὐ διδακτάς. ἀκούσασα 
οὖν ἡ ψυχὴ τοῦ τοιοῦδε μέλους παρὰ τῶν μελιζόντων ὕπο-- 

τ μεμνησκομένη μὲν ἀναγκάζει ἡσυχάζειν τὰ βρέφη. 8ελγο-- 

μένη δὲ καὶ εἰς ὕπνον αὐτὰ καταφέρει" ἀμόλυντος μὲν γὰρ 
Ὁ οὖσα σώματος τὸς ἐπιστήμας εἰλικρινεῖς ἔχει, μολυνϑεῖσω 

δὲ ἐν σώματι, ὥσπερ εἰς λήϑην μετρίαν αὐτῶν ἔρχεται. 
122. Διὰ τί τὰ βρέφη αἱ τροφοὶ πρὸς ὕπνον τρέσου-- 

τό σαὶ κινοῦσεν αὐτά; πρὸς τὸ τοὺς χυμοὺς ὑσοὸ τῆς κινή-- 
σεως χεομένους κινεῖν τὸν ἐγκέφωλον᾽ τέλειοι μέντοι τοῦτο 

σάσχειν οὐκ ἀνέχονται. 
128. Διὰ εἰ τῶν ἄγαν μεϑυόντων ἔνιοι διπλᾶ βλέ- 

σουσι; διότι ὑπὸ τῆς πολλῆς ὑγρότητος οἱ μῦες τῶν ὀφϑαλ- 

0 μῶν πληρούμενοι, κατὰ τὸ σιλέον ἢ ἔλαττον, καὶ χαλαροὲὶ 
γινόμενοι διωστρέφουσι τοὺς ὀφϑαλμούς" τοὺς μὲν ἐπὶ τὸ 
ἄνω, τοὺς δὲ ἐπὶ τὸ κάτω" καὶ οὕτω λοιπὸν αἱ τῶν ὀφϑαλμῶν 

ἀκεῖνες οὐκ εἰς τὸν αὐτὸν ἅμα τόπον συμβάλλουσιν, ἀλλ᾽ 
εἰς διαφόρους τόπους καὶ σώματα" καὶ οὕτως ἕκαστος τῶν 

35 ὀφϑαλμῶν ὁρὼν ἰδία, δισελῆν ὄψιν ἀσεεργάζεται. ὅτι δὲ τοῦτο 
ἀληϑέστατον ὑπάρχει, δῆλον ἐκ τοῦ καὶ τοὺς τῷ δακτύλῳ 
φὸν ἕτερον τῶν ὀφϑαλμῶν ϑλίβοντάς τε καὶ ὠϑοῦντας ἐπὶ 
φὸ ἄνω, διπλᾶ πάντα ἀναγκάζειν ὁρᾶν. 

124. Διὰ τἰ οἱ ἐκ φύσεως στραβοὶ διπλᾶ οὐχ ὁρῶσι: 
30 διότι τὴν παρατροστὴν τῶν ὀφϑαλμῶὼν οὐκ ἔχουσιν ἐπὶ τὸ. ΄ 
ἄνω καὶ κάτω, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ δεξιὸν μέρος καὶ τὸ ἀριστερόν" 
καὶ πάλιν οἱ ὀφϑαλμοὶ κεκτημένοι τὴν αὐτὴν ϑέσιν, φημὲ 
δὴ τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας, ἔχουσι τὰς δύο ἀκτῖνας ἑαυτῶν εἰς ἕν 
σώμα συμισείστουσας" καὶ οὕτω μίαν χροιὰν καὶ ποιόνητα 

36 τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἀναφέρουσι πρὸς ἀντίληψιν αὐτῆς. 
425. Διὰ τἰ τὰ ἡβάσκοντα παιδία τραγᾶ" περὶ ιδ' ἔτος : 

ὅτι τότο ἡ διοικοῦσα τὸ ἀνθρώπινα σώματα φύσις πολλὴν 
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καὶ ἀϑρόαν μεταβολὴν ἐργάζεται τῆς ἡλικίας" πίστις δὲ 
τῶν λεγομένων ἡ ἐνέργεια" ϑεωρεῖν γὰρ πάρεστι τῶν μὲν 
ϑηλειῶν τοὺς μαστοὺς αὐξανομένους διὰ τὴν τοῦ γά- 
λακτὸος συναγωγήν᾽ ἔτι γε μὴν καὶ τοὺς παρὰ τὸ ἐσχίον 
φόπους διὰ τὴν τοῦ βρέφους παραμονήν, τῶν δὲ ἀνδρῶν 5 
ϑώρακα καὶ ὠμους διὰ τὴν τῶν ἐπιτιϑεμνένων βαρέων 
σωμάτων κομιδήν, διδύμους δὲ διὰ τὴν τοῦ σπέρματος 
ἀπόταξίν τε καὶ μονήν, τὸ δὲ αἰδοῖον διὰ τὴν τοῦ σπέρ-- 
ματος εὐχερῇ πρόοδον" εὐρύνεται δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ πᾶν 
σώμα, ὡς δηλοῦσι καὶ νόσων μεταβολαί. καὶ λύσεις γεγο-- 22 
ψυῖαι σιερὶ ιδ' ἔτος. καὶ ἡ τῆς φωνῆς δὲ τραχύτης ὃ προς- 
αγορούεται βράγχοι τραγᾶν, ἔκ μεταφορᾶς τῶν τράγων οὕὔ- 
τως κραζόντων. ἐν γὰρ τῷ εὐρύνεσϑαι καὶ τὴν τραχεῖαν 
ἀρτηρίαν ἐξ ἀρχῆς αυμβαῖν εἰ τὰ μὲν αὐτῆς μᾶλλον τὸ δὲ 

ἧττον εὐρύνεσϑαι" καὶ ὥσπερ ἀνώμαλον αὐτῆς φὸ σώμα 15 
κατὰ τὴν ἔνδον ἐπιφάνειαν ὑπάρχειν ἄχρι καὶ τοῦ λάρυγ- 
γος τὸ οὖν πνεῦμα διὰ τῶν μερῶν τούτων ἐξιὸν καὶ 
ὥσστερ προκόπτον διὰ τὸ ἀνώμαλον τῆς ὁδοῦ καὶ τὴν φω- 
ψὴν ἀνώμαλον ἐργάζεται καὶ τραχεῖαν καὶ βραγχώδη" τοῦτο 
σάσχουοε καὶ οἱ ῥευματισϑέντες ἐπὶ τῶν κατάρρων τὴν 30 
τραχεῖαν ἀρτηρίαν. ἀπὸ γὰρ τῆς ὁευσάσης ὑγρότητος, ὁ 
ἔνδον λεῖος ὑμὴν ἀνώμαλως πληρούμενος, ἀνώμαλον καὶ 
φὴν ἔξοδον τοῦ πνεύματος ἐργάζεται" τοιαύτην ἴσϑε καὶ 

τὴν τῶν τράγων τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν λάρυγγα δὲ 
ὑγρότητα πλείστην, καὶ τοὺς ἔλαιον στλεῖον σείνοντας. τοὺς 25 
μέντοι διὰ συνεχεῖς καὶ συντόψους κραυγὰς διὰ ξηρότητα, 
φῆς τραχείας ἀρτηρίας, ἀνώμαλον καὶ τὴν φωνὴν ἔχειν 
γόμιξζε. γεράνων μέντοι καὶ τῶν τρωοχυφώνων ὀρνέων αἱ 
ἀρτηρίαε γεγόνασιν ἐκ φύσεως δὲ ὅλου τραχεῖαι" μετὰ δὲ τὸ 
φῆς ἤβης ἔτος παίδων τὸ τρυγᾶν «αύεται λοιπὸν τῆς τρα-- 30 
χείας ἀρτηρίας διὰ παντὸς εὐρυνϑείσης τελέως καὶ τὴν 

κατὰ φύσιν ἀπολαβούσης ὁμαλότητα. 
126. Διὸ τί τὸ ἔλαιον πινόμενον ἔμετον προκαλεῖ- 

φαι καὶ μάλιοτα ξανϑῇ χολῇ: διότε κοῦφον ὃν καὶ ἀνωφε-- 
ρὲς προκαλεῖται τὸς τροφὰς ἐπὶ τὸν στόμαχον μεφεωρί-- 35 
ζον αὐτάς" καὶ οὗτος βαρυνόμενος ἐπεγείρει τὴν ἀποκρι- 
φτικὴν δύναμιν πρὸς ἔμετον, μάλιστα δὲ τὴν ξανϑὴν χολὴν 
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ὡς κούφην καὶ λεπτομερῆ τυγχάνουσαν. ὅτι δὲ τὸ ἔλαιον 
ἀνωφερές ἔστε; σαφὲς [7 ἐνεργείᾳ" μιγνύμενον γὰρ ὑγρῷ 
τινὲ τρέχει πρὸς τὴν ἄνω χώραν. 

127. Διὰ τί τὸ ἔλαιον μόνον τοῖς ὑγροῖς οὐκ ἀνα- 

6. μίγνυται: διότι γλίσχρον ὃν καὶ ἡνωμένον σιρὸς ἑαυτό, οὐ 
δύναται κανανέμνεσϑοαι εἰς ἄτομα μόρια καὶ συμμίγνυσθϑαι 

ᾧ φοῖς λοιποῖς ὑγροῖς. ὅϑεν οὐδὲ κατὰ γῆς χεόμενον ϑάττον 

διεσδύνει ταύτην. 

128, Διὰ «τί ἔλαιον μὲν καὶ ὕδωρ ὑπὸ κρύους πήγνυ- 
τας, οὐκέτι δὲ οἶνος ἢ ὄξος ἢ γάρος; ὅτι τὸ μὲν ἔλαιον, 
ἄποιον ὃν καὶ μᾶλλον εὔκρατον, ταχέως ψύχεται καὶ οὕτω 
σφοδρῶς, ὡς καὶ πήγνυσθαι τῇ ἄκρᾳ ψύξει" τὸ δὲ ὕδωρ 
αὐνόϑεν ψυχρὸν ὃν ῥᾷον ἑαυτοῦ ψυχρότερον γινόμενον 
πήγνυται" ὃ μέντοι γάρος, ὡς λεπτομερὴς καὶ ϑερμὸς οὐ 

15 φαχέως ψύχεται. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὁ οἶνος" τὸ δὲ 
ὄξος ὡς λεπτομερέστατον οὐχ ὑπομένει «τῆξιν. 

129. Διὰ τί τὰ ἐναντία κατὰ ποιότητα τὸ αὐτὸ δρῶσι: 

καὶ γὰρ τὸ ψυχρὸν πήγνυσι τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ϑερμὸν 
ὁμοίως. οὕτω γὰρ καὶ χιὼν καὶ ζωμοὸς στήγνυται ὑπὸ ψυ- 

20 χρότητος, καναπλάσματα δὲ καὶ λίϑοι ἐν κύστει παρὰ ϑερ- 
μόνητος φημὲ ὅτε κατ᾽ ἄλλην καὶ ἄλλην ὁ ἐνέργειαν. τὸ μὲν 

γὰρ ϑερμοὸν σῷ ἐκβόσκεσϑαι καὶ δαπανᾶν τὴν πολλὴν 
ὑγρότητα" τὸ δὲ ψυχρὸν τῇ πυκνότητι πιλοῦν ἐκϑλίβει 
τὴν αὐχμώδη ὑγρότητα, καϑάπερ καὶ σπόγγος ὑπὸ χειρῶν 

26 ϑλιβόμενος τὸ ἐν τοῖς πόροις ὕδωρ ἀποβάλλει. 
180. Διὰ τί “τολλάκις ῥῖγος ἐπαύσατο, φοβεροῦ τινος 

ἢ κούπου γενομένου κατὸ τὴν ἐπισημασίαν τῷ πάσχοντι, 
ἢ ὕδατος ὠϑρόως διφέντος : διότι πολλάκις τῷ χρόνῳ τῶν 
χυμῶν σιερϑέντων καὶ λεπτυνϑέντων ἡ φυσικὴ ϑερμόφῃς 

30 πᾶσα σφοδρῶς καὶ ἀϑρόως ἀπὸ τοῦ δέρματος ἐπὶ τὸ βά- 
ϑος φεύγουσα, τὸν νοσώδη χυμὸν ἐξαναλίσκει καὶ διαφο-- 

θεῖ" τοῦτο δὲ «τοιεῖ καὶ ἡ ϑηριακῇ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ϑερ- 

μῶν καὶ ξηρῶν εἰδῶν εὐκαίρως καὶ μετὰ πέψιν. λαμβα-- 
γόύμενα. 

35 1381. Διὼ «ἱ οἱ στρεφόμενοι σολλὰ παρὰ: τὴν συνή- 

ϑειαν καφτανίττουσιν ; ὅτε ἀναγκάζουσι τὸ ψυχικὸν ἐν ἐγκδ-- 

φάλῳ συνεύμα ταράσσεσϑαι καὶ εἰλεῖσϑαι σὺν τοῖς ὑγροῖς, 
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καὶ τοῦτο λοιπὸν ἀνεπιτήδειον γινόμενον πρὸς ὑποδοχὴν 
ψυχικῆς δυνάμεως, αἰσϑητικῆς καὶ κινητικῆς, οὐκ ἐὰ φέ- 

ρεσϑαι τοῖς τε μυσὶ καὶ τοῖς ψεύροις ἐνέργειαν" καὶ λοιπὸν 

οὕτως τὸ βάρος τοῦ σώματος, μὴ ὀχούμενον καὶ ἀναβα- 
σταζόμενον ὑπὸ ψυχῆς, κατὰ γῆς φέρεται πρὸς ἣν καὶ τὴν 5 
δεῦσιν ἔχει" διὰ τοῦτο δὲ καὶ σκότος ὁρῶσι τῷ τεϑολώσϑαι 28 
τὸ ὀπτικὸν αὐτῆς πνεῦμα καὶ ἀνομοίως ταῖς λοιπαῖς αἰσϑή-- 
σεσιν ἐνεργεῖν" ἐπὶ δὲ τῶν κατ᾽ ὀλίγον ἐϑιζομένων πλείονα 
στρέφεσϑαι τοῦτο σπανίως γίνεται τῷ τὴν ουνήϑειαν μὴ 
ξενίζειν τὴν ψυχὴν μετὰ τῆς φύσεως, ἀλλ᾽ ὥσστερ οἰκειοῦ-- τὸ 
σϑαι" τῷ χρόνῳ γὰρ τὸ κατὰ βραχὺ καὶ συνεχῶς γινόμε-- 
γον λανϑάνον τὴν αἴσϑησιν καὶ πολὺ γινόμενον, οὐκ 
οἶδεν οὐκέτε ξεγίζειν, οὐδ᾽ ὅ τε οὖν τῶν ἀντιλήψεων μετα- 
λαμυβανόντων. 

182. Διὼ εἰ τὰ ὑέλινα κάτοπτρα λάμπουσιν ἄγαν: 15 
ὅτι ἔνδοϑεν αὐτῶν χρίουσε κασσιτέρῳ" πέφυκε δ᾽ αὐτοῦ 

ἡ φύσις διαυγὴς καὶ τῇ ὑέλλῳ ἀναμιγνυμένη λαμπρᾷ οὔσῃ 
συλέον διαυγάζεταε, καὶ τὰς ἰδίας ἀκτῖνας διὰ τῶν πόρων 

φῆς ὑέλλου παραπέμπουσα διπεολασιάζει το ἐπὶ «τολλῆς καὶ 

ἐχτὸς τοῦ σώματος τῆς ὑέλλου" καὶ οὕτως γίνεται σφόδρω 20 
λάμπουσα. τῶν δὲ ποιοτήτων, αἱ μὲν οὐδόλως εἰς βά- 

ϑὸς παραπέμπουσιν ἑαυτῶν τὴν ποιότητα, ὡς λευκότης 
καὶ μέλαν, καὶ πυρρόν, καὶ τὰ ὅμοια. αἱ δὲ εἰς βάϑος δια- 
πέμπουσι τὴν ἑαυτῶν ποιότητα κατ᾽ ἀλλοίωσιν, ὡς ψυ- 
χρότης, ὑγρότης», ϑερμότης, ξηρότης. ὅϑεν καὶ παρὰ φε- 25 
λοσόφοις καὶ ἰατροῖς δραστικαὶ λέγονται “ποιότητες σπερὸς 

ἀντιδιαστολὴν καὶ σύγκρισιν τῶν προειρημένων. 
183. Διὰ εἰ ἐπὶ τῶν κατόπτρων καὶ τῶν διαφανῶν 

ὑδάτων, ἑαυτοὺς ὁρῶμεν : ὅτι ἡ ποιότης τῆς ὄψεως ἀπιοῦσα 
“ρος τὰ λαμπρὰ σώματα πάλιν κατ᾽ ἀνάκλασιν ἔρχεται διὼ :0 
φῶν ἀκτίνων τῶν ὀφϑαλμῶν πρὸς τὴν ἑαυτῆς ϑέαν ὅτι 
δὲ ποιότητες ἀπιῶσι τοῦ προσώπου, καὶ οὐδὲν ἄτοπον, δη-- 
λοῦσι καὶ οἱ περὶ τὰ δένδρα παραμένοντες ὠχρὼν τὴν ὄψιν 
ἔχοντες, τῷ τὴν ὠχρὰν ποιότητα τῶν χλωρῶν φύλλων ἀπιέ- 
νας πρὸς τὸ πιρόσωπον" ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τὸ δέον ὕδωρ 35 
ἀπιοῦσα, χλωρὸν αὐτὸ δείκνυσι. 

184. Διὰ τί τὰ καϑαρὰ τῶν ἄντρων καὶ οἱ ὑψηλότα- 
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τοῦ τόποι καὶ κρημνοὶ στοιοῦσι καὶ ἀντισπτέμπτουσι ταῖς φω- 
γναῖς ἦχον; διότι καὶ τὰ χωρία ταῦτα κατ᾽ ἀντανάκλασιν 

ν τὴν πληγὴν ἀναπέμστοντα τὸν ἦχον ποιοῦσι" ἡ γὰρ φωνὴ. 
πλήττει τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἀὴρ τὸν τόπον. καὶ ὅσον μᾶλλον 

5 πληττόμενος πέμπει, τοσοῦτον καὶ τὸν ἦχον σφοδρότερον 
συμβαίνει γίνεσϑαι. τὰ δὲ ὑγρὰ τῶν χωρίων ὥσπερ μα- 
λακώτερα τυγχάνοντα, τῇ πληγῇ εἴκοντα καὶ ἐκλύοντα αὖ- 
τήν, τὸν ἦχον οὐκ ἀποτελεῖ" πιρὸς δὲ τὸ πιοιὸν καὶ τὸ σπο- 
σὸν τῆς φωνῆς καὶ τῆς πληγῆς, καὶ τὸ σπτοιὸν καὶ τὸ ποσὸν 

το τοῦ ἤχου ἐναποτελεῖται. κακῶς δέ τινες ὡς δαίμονα τὴν 

᾿Ηχὼ μυϑεύουσιν εἶναι, ἄλλοι δέ φασι τὸν Πἄάνα πεφιλη- 
κέναι ταύτην, ὅπερ ψεῦδος" ἀνὴρ γάρ τις γέγονε σοφός, 
ὅστις πρῶτος ἐπόϑησε καὶ ἐπεζήτησε μαϑεῖν τὴν αἰτίαν 
τῆς ἠχοῦς" καὶ ὥσπερ οἱ φιλοῦντες καὶ μὴ τυγχάνοντες 

15. δυσφοροῦσιν, οὕτω καὶ αὐτὸς σιρο τῆς λυ σεως ἐδυσχέραινε, 

καϑιάστερ καὶ ὁ πρῶτος εὐρων ᾿Ἐνδυμίων τον δρόμον φῆς 

σελήνης, ἀγρυπνῶν τὰς νύκτας, καὶ προσέχων αὐτῆς τῷ 
δρόμῳ καὶ ζητῶν τὰς κινήσεις, τὲς ἡμέρας ἐχάϑευδε" μυ- 

ϑεύουσιν οὖν τὴν Σελήνην ποϑῆσαι τοῦτον καὶ ἐλϑεῖν πρὸς 

0. αὐτὸν καϑεύδοντα, καὶ ὥσπερ ἐσιδεδωκέναι ἑαυτῆς τὴν 

λύσιν τῆς αἰτίας τῷ φιλοσόφῳ. φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ ποιμένα, 

διότι περὶ τοὺς ἐρήμους καὶ καϑαροὺς τόπους καὶ ὑψη- 

λοὺς ἑώρα ταύτης τὴν κίνησιν" πυκτίδα δ᾽ ἔχοντα, διότι 

συερὶ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους μᾶλλον τὰ πνεύματα, ἢ ὅτι 
25 φὴν ἀρμονίαν ἐζήτει τῶν σχημάτων. ὁμοίως δὲ καὶ ἃ Προ-- 

μιηϑευὺς σοφός τις ὧν καὶ ζητῶν τὴν αἰτίαν τοῦ ἀστρῴου 
ἀετοῦ καὶ τὴν φύσιν καὶ τὴν ϑέσιν, καὶ τῇ ἐπιϑυμίᾳ 
τοῦ μαϑεῖν κατεσϑιόμενος ἐπαύσατο, τοῦ ᾿Πρακλέους αὐτῷ 
τὰ ἐπαπορούμενα λύσαντος τῇ οἰκείᾳ σοφίᾳ. ὶ 

30 1850. Διὰ τί τὸ ὕδωρ τὸ ἱστάμενον ἐπιπολῆς ὃν καὶ 
μὴ εἰς βάϑος τῆς γῆς» λίϑου ῥιπτομένου κατ᾽ αὐτοῦ πολ-- 
λοὺς κύκλους ποιεῖ; ὅτι τῇ τάσει τῆς βολῆς ἀποδιώκει σταν-- 
φαχόϑεν ἑαυτοῦ τοῦ σώματος ὁ λίϑος τὸ ὕδωρ πόρρωϑεν, 
κωὶ οὕτως γίνεται κύκλος, τοῦ ἰσοδύναμον καὶ ἰσότιμον 

35 εἶναι τὴν τάσιν τῆς βολῆς" διὰ δὲ τὴν ἄμετρον τάσιν καὶ 
μείζων ὃ κύκλος " καταβαίνων δὲ ἄχρι τῆς γῆς ὁ λίϑος καὶ 
διασπῶν τὰ σώματα τοῦ ὕδατος κατὰ τὸ ἑξῆς» εἰκότως 
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πολλοὺς ἐργάζεται κύκλους" πρῶτον γὰρ τὸ ἐπιπολῆς τοῦ 28 

ὕδατος κινῶν, διίστησιν " ἔπειτα κατὰ τὸ συνεχὲς κατίων 
ἐπὶ τὸ βάϑος καὶ διαχωρίζων σιν τὸ ὕδωρ, ὅδερον στοιεῖ 

κύκλον" καὶ τοῦτο κατὰ διαδοχὴν γίνεται, μέχρις ἂν ὁ λί- 

ϑὸς στῇ καὶ ἠρεμνήση τῷ διεκλύεσϑαι τὴν τάσιν τοῦ λίϑου 9 

κατιοῦσαν κατ᾽ ὀλίγον ἐπάναγκες, τὸον μεναγενέστερον 

κύκλον τοῦ πρὸ αὐτοῦ μικρότερον γίνεσϑαι διὰ «ο καὶ 
ὑπὸ τοῦ λίϑου μὴ ὁμοίως διίστασϑαι κατὰ τὴν πληγὴν 
φὸ ὕδωρ. 

186. Διὰ τί τὸν γέλωτα πολλοὶ νομίζουσιν ἐκ τοῦ τὺ 
σπληνὸς γίνεσϑαι, φάσκοντες ἐπὶ τῶν σκιρρουμένων σπλη-- 
ψῶν μὴ ὁμοίως τοὺς πάσχοντας γελῶν ὡς ἐπὶ τῶν ἐρρω- 

μένων, ἀλλὰ μᾶλλον κατηφεῖς εἶναι; ὅτι κατὰ τὸ συμβε- 

βηκὸς ὃ σπλὴν καὶ οὐ κυρίως ἐστὶν αἴτιος τοῦ γέλωτος" 

ἐὰν μὲν γὰρ 4 ἐρρωμένος, ἕλκει ἐκ τοῦ ἥπατος πάντα τὸν 15 
τρυγώδη καὶ μελαγχολικὸν χυμὸν καὶ οὕτω καϑαρὸν ἀνιὸν 
φὸ αἷμα ἐν ὅλῳ τούτῳ σώματι καὶ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἤδει 

φύσιν καὶ ψυχήν, καὶ ὥσπερ οἶνος εὐφαίνει ταύτην καὶ 
εἰς εὐθυμίαν ἀγει" ἀπὸ δὲ ταύτης ὁ γέλως κινεῖται. 

187. Διὰ τἰ αἱ ἡμίονοι οὐ τίχτουσε; ὅτε ἐκ διαφόρων :0 
εἰδῶν ζώων συνεστήκασι καὶ ἡ τῶν διαφερόντων κατὰ 
κρᾶσιν καὶ φύσιν σπερμάτων μῖξις, ἕτερόν τε γενῶν παρὰ 
«0 πρότερον » καὶ τὴν τῶν γεννησάντων ἀφανίζει φύσιν" 

᾿καϑάπερ, καὶ λευκοῦ καὶ μέλανος εἴξις ἀφανίζουσα τῶν 

ἀπε το χρῶμα τίκτει χροιὰν ἑτέραν τὴν τοῦ φαιοῦ, μιη-- 25 
δὲν τῶν ἄκρων ὑπερέχουσαν. ἡ γεννητικῇ τοίνυν κρᾶσις, 
ἠφάνισται καὶ τῶν εἰδῶν ἡ ἐπιτηδειότης. 
. 138. Διὼ τί οἱ ἐκ γενετῆς κωφοὶ καὶ ἀλαλοι: διότι ἅπερ 
οὐκ ἤκουσαν », οὐ δύνανται λέγειν καὶ ἐκκράζειν. τῶν δὲ 

᾿ἑατρῶν τινές φασιν, ὅτι μία ουξυγία γευρῶν ἐστιν ἐρχο- 30 
μιένηῃ πρὸς τὸ γλῶσσαν καὶ ὦτα, καὶ ἀνάγκη συμπάσχειν 
ἅμα. οἱ μέντοι ἐκ πάϑους κωφοὶ οὐ πάντως ἀλαλοι" τὸ 
γὰρ νεῦρον μόνον πέπονθε τὸ ἀκουστιχόν᾽ ὁμοίως καὶ οἱ 
ἐκ πάϑους ἄλαλοι, οὐκέτε καὶ κωφοί" τοπικὴ γὰρ γίνεται 
σῶν ψγεύρων τῆς γλώσσης πεῖσις. 35 
ο΄ 1439. Διὰ τί πολλοὶ νηστεύοντες μετὰ «τὴν τροφὴν 
δον ὅτι τῇ βραδυτῆτι τῆς τροφῆς ἐκχολούμιενοι, δρι- ὃ 
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μοὶ χυμοὶ σωρεύουσι. μετὰ τροφὴν οὖν, δωννυμένων τῶν 
μορίων καὶ τῆς χολῆς ἀποδιωκομένης παρ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ 
ϑέρμα, συμβαίνει τὸ ῥῖγος γίνεσϑαι, τῆς χολῆς δακνούσης 
φὰ μόρια καὶ ἐπανισνώσης αὐτὰ πρὸς ἀποδίωξιν. 

8 140. Διὰ εἰ ὗες ἄνω βλέπουσαι σιγῶσι βασταζόμεναι; 

διότι περὶ τὰ ἄλλα τῶν ἀλόγων ζῴων ἀεὶ πρὸς τὴν γῆν 
ψεύουσι τῇ δυσωδίᾳ τερπόμενα καὶ ταύτην ἐπιζητοῦντα. 

ἐν οὖν τῇ ἀϑρόᾳ μεταβολῇ τῆς ὄψεως ξενιζόμενα ὑπο τοῦ 
σολλοῦ φωτὸς σιγὴν ὑπομένει. φινὲς δέ φασι τὴν τρα- 

 χεῖαν ἀρτηρίαν στενοπόρον οὖσαν συμπίστδιν τῷ ἄἀνωρ- 
ρόπῳ σχήμιατι. 

141. Διὼ τί ὗες τῇ κόπρῳ τέρπονται; κατὰ μὲν τοὺς 
ἰατροὺς ὅτε φυσικῶς ἥδονται ταύτῃ, ἧπταρ μέγιστον ἔχον-- 
φες, ἐν ᾧ καὶ ἡ ἐπιϑυμία. κατὰ δὲ ᾿“ριστοτέλη, ὅτι παχύρ-- 

15 ρυγχοι ὄντες ἔχουσι διαφορουμένην τὴν ὄσφρησιν καὶ μὴ 
ἀντιλαμυβανομένην τὴν δυσωδίαν. 

142. Διὰ εἰ τῶν ἑλκῶν ὑγιαζομένων καὶ παυομένης 
τῆς φλεγμονῆς κνησμοὶ γίνονται: διότε λοιπὸν ὑγιασϑὲν “ 
φὸ μόριον καὶ ῥωσϑὲν ἀποδιώκει τὸ λείψανον τοῦ παρὰ 

0 φύσιν χυμοῦ τοῦ ποιήσαντος τὸ ἕλκος" καὶ οὗτος ἐξιὼν διὰ 
φοῦ δέρματος καὶ διαφορούμενος τὸν κνησμον ποιεῖ. 

148. Διὰ εἰ αἱ μονοπάϑειαι τῶν ὀφϑαλμῶὼν δεινότε- 
ραι γίνονται, καὶ πολυχρογιώφεραι: φημὶ κατὰ διττὴν αἰ- 
φίαν᾽ ὅτι τὸ τὸ ῥεῦμα πρὸς ἕνα μόνον σεσώρευται τῶν 

5 θφϑαλμῶν (τὸ γὼρ μεριζόμενον μᾶλλον ἀεὶ ἀσϑενέστερον 

ἑαυτοῦ γίνεται καὶ ἧττον δραστικώτερον), καὶ ὅσῳ μᾶλ- 
λον καταμερίξζεται τοσούτῳ πλέον ἐστὲν ἀδρανέστερον. ἢ 

ὅτε κινούμενος ὁ ὑγιὴς ὀφϑαλμός, ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἑαυ- 
φοῦ συνεχῶς ἀναγκάζει καὶ τὸν νοσοῦντα συγκινεῖσϑαι 

30 φοσαυτάκες" ἐμάϑομεν δὲ μέγιστον ἴαμα παντὸς σά σχον-- 

φος μέρους τὴν ἀκινησίαν ὑπάρχειν. 
144. Διὼ τὶ ἄνϑρωπος μᾶλλον καὶ συνεχῶς καὶ σφο- 

δρότερον ὑπερ πάντα τὸ ἄλογα ζῷα πτάρνυται: διότι συλείονε 
καὶ στοικιλωτέρᾳ καὶ πλέον τοῦ κόρου κέχρηται τροφῇ καὶὲ 

3. αψεύματι, καὶ διὰ τοῦτο μὴ πέττων αὐτὴν κατὰ λόγον, 
πολὺ συνάγει πνεῦμα διὰ τὴν πολλὴν ὑγρότητα τοῦτο 

ε ᾽ ἅ » ῃ 
τοίνυν ὡς λεπτομερὲς ἀνιὸν πρὸς τὸ ἐγκέφαλον ἀναγκάζει, 
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αὐτὸν συνεχῶς ἐπεγείρεσϑαι πρὸς ἀπόκρισιν καὶ σοιεῖν τὸν 
πταρμιόν. ψόφος οὖν γίνεται τῷ διὰ στενῶν πύρων τῆς 
ῥινὸς τὸ πνεῦμα διαβαίνειν ἀϑρόως, ὡς καὶ ἀπὸ πάρδης 
δὲ ἕδρας, καὶ ἐρυγὴ διὰ στομάχου, καὶ φωνὴ διὸ λάρυγγος; 
καὶ ἦχος δ ὠὦτων, καὶ βορβορυγμὸς δ ἐντέρων ὁμοίως. 5 

145. Διὼ εἰ τῶν τεϑνηκότων αἱ τρίχες αὔξονται καὶ 
οἱ ὄνυχες ἐπὶ χρόνον φιγά: διότι τῆς σαρκὸς ἀπομαραινο- 

μένης, τὰ κρυπτόμενα μέρη σερὶ τὰς δίξζας αὐτῶν νῦν 
φαίνονται καὶ ἀπατῶσι καὶ φαντασίαν παρέχουσιν ὡς 
αὐξηϑέντα᾽ τινὲς δὲ φασιν, ὅτι κατὰ ἀλήϑειαν αὔξονται, τὸ 
διότι ταῦτα περιττωματικὴν ἔχουσι τὴν γένεσιν" τὰ δὲ 
γεκρὰ σώματα κατὰ τὰς ἀρχὰς εἰς περιττώματα πλεῖστα 

διὰ τὴν πδϑσγινὸ μένην σῆψιν ἀναλύονται" ταῦτα δέ, διὰ 
τῶν πόρων καὶ τῶν ἄχρων τοῦ σώματος μετὰ τοῦ πνεύ- 
ματος ἐξιόντα, τὴν τῶν εἰρημένων αὔξει γένεσιν. 15 

1406. Διὰ τί ἐπὶ τῶν δακτύλων τῶν χειρῶν μᾶλλον 
ἥστερ ἐπὶ τῶν ποδῶν αἱ λεγόμεναι λεῦκαι γίνονται, καὶ 

παισὶ μᾶλλον ἢ τελείοις" ὅτι τὴν γένεσιν ἐκ φλεγματικῶν 
ειἄλλον περιττωμάτων ἔχουσι, «ὁ δὲ φλέγμα μᾶλλον ὡς 
ἀδηφάγοις τοῖς παισὶ πλεονάζει καὶ ὡς ἀργοτέροις" οἱ δὲ 20 

ὄνυχες τῶν ποδῶν μᾶλλον ἐν τῇ κινήσει καὶ τῷ περιπάτῳ 
στλέον γυμναζόμενοι, διαφοψοῦσι τὰ περιττώματα. 

147. Διὰ τί ἐν τοῖς ποσὶν αἱ τρίχες οὐ ταχέως πο- 
λιοῦνται; διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. οἱ γὰρ πόδες ἐν τῷ συν- 
εχεῖ καὶ συντόμῳ περιπάτῳ τὸ κατιὸν' εἰς αὐτουὶς περίτ-- 25 
τωμαὰ φλεγματῶδες διαφοροῦσιν, ὅπερ ἦν αἴτιον τῶν πο- 
λιῶν" ἡ δὲ ἤβη καὶ αὐτὴ βραδέως πολιοῦται διότε ϑερμο- 
τέρα πέφυκε καὶ ἐν τῇ συνουσίᾳ διαφορεῖ τὸ φλέγμα. 

148, Διὼ «ἰ τοῖς ἀνθρώποις ἡ φωνὴ καὶ ὃ λόγος 
βραδέως τελειοῦται, τοῖς δὲ ἀλόγοις εὐϑέως, ἢ μετὸὼ βρα- 30 
χὺν χρόνον; διότε ποικιλωτέρα καὶ τεχνικωτέρα καὶ διδαχῆς 

μᾶλλον δεομένη" ἢ δὲ τῶν ἀλόγων ἀἁπλουστέρα καὶ φυσι- 
κωφέρα μάλλον ἢ ψυχικωτέρα. 

149. Διὰ τί τὰ πλεῖστα τῶν ζώων τὰς οὐρὰς κινεῖ ἢ 
γνωρίζοντα τὰς συνήϑεις, καὶ τὰς τιλευρὰς δὲ λέων τύπτει 35 

ϑυμούμενος" ὁμοίως δὲ καὶ ταῦρος: διότε τὸν νωτιαῖον 

μυελὸν ἔχουσιν ἄχρις αὐτῶν κατιόντα καὶ περιέχοντα ψυ- 
', 4 
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χικὴν δύναμιν καὶ κινητικήν " ἡ ψυχὴ τοίνυν ἐπιγινώσκουσα 
τὸ σύνηϑες, ὥσιτερ διοὸ χειρός τινος, καϑάπερ ἐπ᾽ ἀνϑρώ- 

σῶν τὴν οὐρὰν ἀναγκάζει κινεῖσοϑαι πρόδηλον τὴν ἑαυτῆς 
δύναμιν ἔνδον κεκρυμμένην, καὶ γινώσκουσαν τὸ ὀφειλό-- 

δ μιδψον" ἐν δὲ τῷ ϑυμιῷ τῶν λεόντων καὶ τῶν ταύρων ουμ-- 
σάσχουσα ἡ ψυχὴ τῇ φύσει, πάλιν ἀναγκάζει κινεῖσϑαι ταύ- 
φῆν σφοδρῶς. καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ὁρῶμεν 
πολλάκις ἐν ὀργῇ τὰς χεῖρας «τ-ληττόντων ἢ μόριον ἕτερον" 
ἡ γὺρ ψυχὴ τὸ βλάπιτον ἀμύνασϑαι μὴ δυναμένη παρα- 

"0 χρῆμα, ἑτέρῳ τρόπῳ σοφίζεται τὴν παραμυϑίαν, κούπῳ. 
καὶ στληγῆ τὸ πάϑος ϑεραπεύουσα. 

160. Διὼ «ἰ αἱ κεκαυμέναι πκριϑαὶ ξήριον ἐπιπασσό- 

μεναι τοῖς ἕλκεσι τῶν ἵππων οὐκέτι λευκὰς τρίχας ἐπὶ τῶν 

οὐλῶν φέρουσιν, ἀλλ᾽ ὁμόχρους ταῖς λοιπαῖς ϑριξίν, οἷαί 
1όστδρ πεφύκασι; διότε ῥυπτικῆς οὖσαι δυνάμεως, ἀποσμή- 
χουσι καὶ διαφοροῦσι τὸ ὑποκείμενον φλεγματῶδες περίτ-- 

φωμα" καὶ τὴν μοχϑηρὰν ὑγρασίαν τὴν συναχϑεῖσαν ϑιὲ 
τὴν τοῦ ἕλκους ἀναπέτειαν καὶ τοῦ μορίου τὴν ὠσϑένειαν. 

151. Διὰ «εἰ τοῖς μὲν ἀνθρώποις ἐπὶ τῶν οὐλῶν τοῦ 
30 δέρματος τρίχες οὐ φύονται, τοῖς δὲ ἵπποις ἀνίασι: διότι τὸ 

δέρμα τοῖς μὲν ἀνδράσι πιυκνότερον, καϑὼς δηλοῦσιν αἱ 
φρίχες μαλακαὶ καὶ λεπταὶ τυγχάνουσαι" καὶ ἡ οὐλὴ τοῦ 

δέρματος πυχνοτέρα πεφυκυῖα τοὺς πόρους ἀποτυφλώττει, 
φοῖς δὲ ἵπσιοις ὡς πρὸς σύγκρισιν ἀραιοπόρον, ὡς δηλοῦ-- 

25 σιν αἱ τρίχες ταχεῖαι φαινόμνεναι" καὶ διὸ τοῦτο μὴ ϑύ- 
γασϑαε εἰς οὐλὴν ὅλους τοὺς πόρους τοῦ δέρματος ἀπο-- 
κλείειν. τὰ οὖν ὑποκείμενα καὶ συναγόμενα περιττώματα, 

διὰ τῶν ὑπολειφϑέντων λεπτῶν πόρων ἐξιόντα, ποιεῖ τὰς 
τρίχας πηγνυμένας. 

8. Ἰὔὅ2. Διὰ τί ἐπὶ τῶν ὑπὸ διψάδος δηχϑέντων καὶ 
δίψος ἀκατάσχετον ἐχόντων ἡ ϑηριακὴ ϑερμὴ καὶ ξηρὰ 

τυγχάνουσα πινομένη παύει τὸ δίψος καὶ οὐ μᾶλλον ἐπι-- 
φείνει;: ὅτι οὐ λόγῳ κράσεως παῦξι τὸ δίψος, ἀλλὰ μᾶλ-- 

26 λον ἀντιπαϑείᾳ τινὶ καὶ λόγῳ φυσικῷ" τὸ γὰρ γινόμενον 
36 φοιοῦτον ἐστιν ἡ ἀντίδοτος ἔπ συλείστων βοτανῶν σύγκει- 

ται ἐχουσῶν τινὰ συμπάϑειαν σιρὸς ὃν ἕκαστον. μόριον" 
οἷον τὸ δίκταμνον ὠκείωται καρδίᾳ καὶ ταύτην ῥώννυσι 
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χαὶ διασώζει" ὁμοίως καὶ τὸ εὐπατόριον τὸ ἧπαρ᾽ τὸ δὲ 
σκολοπένδριον τὸν σπλῆνα" το δὲ πετροσέλενον τὸ στόμα 
τῆς κοιλίας" ὃ δὲ ὕσωπος τὸν ὑπεζωκότα καὶ τὸν πνεύ- 

μονα" τὸ δὲ ἔλαιον τοὺς νεφρούς. τὸ δὲ πήγανον τὸ κώ- 
λον" γεντιανὴ δὲ τὸν ἐγκέφαλον" τὸ δὲ σέσελον κύστιν οὐ- 
ρηδόχον. ἕκαστον. οὖν τῇ γλυκύτητι τοῦ μέλιτος δελεαζό- 
μενον, ἕλκει τὸ οἰκεῖον ἑαυτῷ πρὸς ἀσφάλειαν" ἐν οἷς π΄ᾶ-- 
σαί εἶσε καὶ αἱ τῶν ἐχέων σάρκες, ἀναμιγϑύμεναι καὶ φυ- 

σικὴν ἀντιπάϑειαν ἔχουσαι, στιρὸς ἕκαστον ἰοβόλον ϑηρίον 
καὶ φϑοροποιὸν δύναμιν " ἐν ἅπασιν οὖν τοῖς μορίοις κατα- 
κερματιζόμεναι, τὸ φϑορὰν ἀσειλοῦν στάϑος οὐκ ἐῶσιν ἔνερ-- 
γεῖν, ἀντιμαχόμεναι καϑασιερ στρατιῶται γνήσιοι “περὶ στό-- 
λεως ἰδίας ὁτελιζόμενοι. 

4:5 
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ἰατρικῶν ἀπορημάτων καὶ φυσικῶν προβλημάτων 

τὸ 8. 

ὃ 10 ᾿Ἰσκλησιοῦ δῶρον, πασῶν τῶν κατὰ τὸν βίον χρειῶν 
ὑπερηκοντίσϑη κατὰ τὴν ἀξίαν. πρὸς γὰρ ἔμψυχον σώμα͵ 
καὶ λόγου μετέχον φέρει τὸν σκοπόν, οὗ ἡ τήρησις καὶ ἡ 
εὔκρατος φυλακὴ τὴν τῶν ἄλλων πασῶν τεχνῶν ἀρχὴν ὑσιε- 

5 στήσατο, τὸς αἰσϑήσεις μὲν ὀξύνουσα, διαίτῃ δὲ τὰ μόρια 
δωνγνύουσα τὼ ὄργανα τῶν εὑρέσεων. αὕτη τὰ μὲν καλῶς 
προμηϑευϑέντα, φυλασσει χρηστῶς" φὰ δὲ ἐλλιπῶς κατα- 
σκευασϑέντα, διορϑούται" σώματος φροντίζει; “ψυχῆς οὐκ 

ἀμελεῖ" φιλοσοφίας γὰρ φέρει. τὰ γνωρίσματα, ἧς τὸ τέλος 

10 οἰκείων ἀρχὴν παρεπήξατο" τῆς φυσικῆς ϑεωρίας ἐκτὸς οὐκ 
ἔστιν, τὴν γὰρ σύνϑεσιν τῶν γεγονότων δεξαμένη, οἷδε τὸ 
μέτρον τῶν λειπόντων. τοῦτο ὡς ἀληϑῶς ϑεῖον καὶ μα- 
κάριον εὕρεμα, ἔχον ἐν λόγοις τὴν ἀκρίβειαν" διὰ τούτων 
καρπούσϑω τὸν ἔπαινον καὶ εἰς ἐπιστήμης ἀναγέσϑω κα- 

τὸ ψόνα, κἂν γὰρ τέχνην τις τολμήσειε καλεῖν, οὐ διὰ ταῦτα, 
ἀλλὰ διὰ τὴν πάσχουσαν ὕλην. οὐκοῦν αὐτὴ μὲν καϑ' 
ἑαυτὴν εἴδους μισϑῷ, τὸν λόγον φέρουσα τὸν πρὸς ἐπιστή- 
μὴν βεβαίαν, ἀχϑεῖσα δὲ πρὸς σώμα, καὶ ἐνδυσαμένη τὴν 

27 ὕλην, γίνεται τέχνη βίᾳ. ὥσπερ γὰρ ψυχὴ ὁμολογηθεῖσα 
20 μιὲὲν τοῖς πολλοῖς τῶν φιλοσόφων ἀϑάνατος διὰ τὸ ἀσώ- 

μίατον καὶ αὐτοκίνητον, ἑτέροις δὲ διαπεφώνητο τοὔμετα - 

λιν ὁ λόγος. φασὶ γὰρ φϑαρτὴν αὐτήν, τῷ πάϑει βαπτι- 
ξομένην τῆς ὕλης" οὐ πάσχει δὲ ψυχή, ὡς δείξει τὸ προς- 
φιϑέμενον" οὕτως ἐν σώματι ψυχὴ ὥσπερ ἐν ὕδατι κα- 

25 ϑαρωτάτῳ ἀκεὶς ἡλιακή" οὐκοῦν ἐὰν ἡ διαυγὲς τὸ ὕδωρ, 
φέρει τὸ γνώριμον τοῦ σχήματος ἐὰν δὲ ϑολωϑῇ ἔκ τινος 
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αἰτίου, μεταβάλλεται μὲν αὐτὸ τῇ οὐσίᾳ, κρύπτεται δὲ 
«ὁ φανὲν μηδὲν βλαβὲν κατ᾽ οἰκείαν ἐνέργειαν" οὕτω πά- 
λιν πολλάκις ἥλιος ἔκρυψεν ἀκτῖνα φαεινήν, νέφους παρεμι-- 
σιεσόντος, μὴ βλαβείσης αὐτοῦ τῆς ἀκηράτου φύσεως. 
ὥσστερ οὖν ἐπὶ ψυχῆς ἔγνωμεν, οὕτω νοήσωμεν καὶ ἐπὶ τῆς 5 
ἰατρικῆς" αὐτὴ γὰρ καϑ'᾿ ἑαυτὴν πρώτως ἔχει τὸ βέβαιον, 
σερώτως ἔχει τὸ ἑδραῖον καὶ ἅσετωτον, ἐπιστήμη τυγχάνουσα" 
κοινωνήσασα δὲ τῇ ὕλη καϑηρέϑη τοῦ ἀξιώματος, τέχνη 
γεγονυῖα καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἀπωλέσασα. ἀλλ᾽ οὐ δεῖ πρὸς τὸ 
δεύτερον ἀφορῶν τοῦ συμβεβηκότος, ἀλλὰ πρὸς τὸ πρῶ- τὸ 
τον τῆς ὑπάρξεως. καὶ ὅσον μὲν πρὸς τὴν ἡμετέραν διά-- 
γοίαν διειλήφαμεν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὴν χρείαν τῶν ζητουμέ- 
γων, ὀλίγα τινὰ κεφάλαια ἐξ αὐτῶν καρπωσάμενοι, συν- 

τελοῦντα δὲ τοῖς αὐτὴν μετερχομένοις καὶ μάλιστα τοῖς 
τὸν λόγον ἀσκοῦσι. φέρουσε δὲ τὴν ὠφέλειαν οὐ σμικρὰν ι5 
καὶ πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων εὕρεσιν. 

1. Διὰ εἰ οἱ νεφριτικοὶ ἀραιὼν καὶ "μεγάλην ἔχουσε 
φὴν ἀναπνοήν; ὅτι μὲν ψυχῆς ἐνέργεια διὰ μέσων νεύ- 
ρων καὶ μυῶν, δῆλον" κινεῖταε οὖν ὁ ϑωραξ διὰ τῶν προρ- 

ρηϑέντων" ἀραιὰ οὖν εἰκότως γίνεται ἡ ἀναπνοὴ βλαβεί-- -ὸ 
σης δυνάμεως ψυχικῆς. ἐσπιλανϑάνεται γὰρ ἔργου οἰκείου 

καὶ οὐκ ἐπιτάττει τοῖς πιρορρηϑεῖσι" μεγάλη δὲ γίνεται διὰ 
τὸν ῥιπισμὸν τῆς καρδίας " ἐξαναστᾶσα γὰρ ἡ ζωτικὴ δύνα- 
μἰς τῆς καρδίας νύττει καὶ κινεῖ τὴν ψυχήν, ἀπειλοῦσαν 
αὐτῇ τὴν ἀπώλειαν" οὐκοῦν ὅπερ ἐνδεὲς ἀφῆκεν ἡ ψυχὴ :5 
διὰ τὴν νόσον, τοῦτο ἀνασιλήροῖ καρδία τῷ μεγέϑει διὰ ὃ 
τὴν ἰδίαν χρείαν. 

2. Διὰ «τί οἱ περιπνευμονικοὶ κωματώδεις ; ὅτε ὑγρό- 
τῆήτος δαψίλειαν ἔχον τὸ μόριον, ἐκδέχεται ἐπίκτητον ϑερ- 

μότητα, ἐκ τοῦ ἀεικίνητον αὐτὸν ὑπάρχειν" γεννῶνται οὖν 30 

ἀσμοί" οὗτοι δὲ διὰ κουφότητα χαταλαμβάνουσι τὸ κρα- 
γίον, εἶτα πρὸς ἐγκέφαλον λαμβάνοντες τὴν στάσιν δέχον-- 
ται τὴν πρώτην οὐσίαν πηγνυμένην. ὃ συμβαίνει καὶ ἐπὶ 
τῶν λουτρῶν καὶ λεβήτων σκεσπομένων " ἀπολλύουσι γὰρ τὴν 
ϑερμότητα καὶ γίνονται ψυχροί,- συμμετὰβληϑέντες τῇ τοῦ :5 

μορίου φύσει" καὶ διπλασιασϑὲν τὸ ψυχρὸν γαρκοῖ τὸ ἠγε- 
μονικὸν καὶ γεννᾷ τιάϑη. 
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8. Διὰ «ἰ οἱ ἐκ βάσεως τὴν κιονίδα ἀποτμηϑέντες, 
φϑισικοὶ γίνονται; ὅτι ὃ εἰσπινεόμενος ἀὴρ διὰ τοῦ οτό- 
ματος ἐκπιυροῦταε καὶ μεταβάλλεται καϑαιρουμένης τῆς 

ὠμέτρου ψυχρότητος αὐτοῦ, διὰ τὸ σχέπασμα καὶ προτυύ-- 
5 λαίον τυγχάνειν τὴν κιονίδα. ἀφαιρεϑέντος οὖν τοῦ μο- 
ρίου, φέρεται ἀὴρ κάτω ἀμετάβλητος, καὶ ὁμιλεῖ τῷ πρνεύ-- 
κατε" ψύχει οὖν πήξει τὸ ἐν τοῖς ἀγγείοις αἷμα καὶ δυσκί-- 
γητον ἀποτελεῖ τὸν πνεύμονα" βιαζομένου δὲ πιρὸς κίνη- 
σιν πάσχει ῥῆξιν τὰ ἀγγεῖα καὶ δίδωσε γένεσιν τῇ διαϑέ- 

10 σει. κυρίως οὖν γαργαρεὼν λέγεται διὰ «το τοιόνδε ἦχον 
ἀποτελεῖν, ὡς καὶ τὸ φλοῖσβος καὶ βορβορυγμός" κιονὶς 

δὲ πάϑος καλεῖται, ὅταν ἀστὸ ῥεύματος εἰς μῆκος χαλασϑῆ" 
καὶ σταφυλὴ δὲ, ὅταν φλεγμήσασα σχῆμα ῥωγὸς ὠπολάβῃ,. 
χάνην δέ τινες ὠνόμασαν. διὰ τὸ ἄνωϑεν μὲν. εἶναι εὐρύ, 

᾿δκάτωθεν δὲ στενόν, ὥσπερ χωγεῖον. 
4. Διὸ τί τῶν πορστυνευ μοψεκῶν φὰ μῆλω ἐρυϑρά ἐστιν: 

ὅτι αἱματικὸς χυμὸς ὀπτώμενος ἐν τῷ πρνεύμονε ἀτμὸν 
γεννᾷ ὅμοιον τῷ αἵματε" ἀεὶ γὰρ ἐξομοιοῦται τῷ ποιοῦντι 

τὸ γινόμενον. ἀναχϑεὶς οὖν πρὸς μῆλα διὰ τὴν κουφό- 

0 τήτα ἐκεῖ ἐνίσταται" φῇ δὲ λεπτότητι τοῦ δέρματος ὥστσιερ 

δ ὑέλου ἐμφαίνει «0 δϑανϑὲς φοῦ χρώματος. 
ὅ, Διὰ εἰ τῷ χειμῶνι ϑερμοτέρων ἡμῶν ὑπαρχόντων 

τὸ βάϑος, ὡς ᾿Ἱππολράτης ἐν ἀφοριοσμοῖς δεδήλωκε, φλέγμω 
28 λαμβάνει τὴν γένεσιν; ὅτε πλειόνων λαμιβανομένων τρο- 
26 φῶν, διὰ τὴν τοῦ στομάχου ἰσχυὺν οὐκ ἐπαρκεῖ πέψαι γα- 

στήρ᾽ τῷ οὖν πλήϑει, ὥσπερ σβεσϑείσης τῆς ἐμφύτου ϑὲερ- 
μότητος, Ψύχει καὶ τὸ φλέγμα γεννᾷ, καὶ ἐλλιαυῆ καὶ ἀλ- 

μυρὼν παραστήσας τὴν ἐνέργειαν, ἡμιτελὲς αἷμα ὠφϑη 
φὸ φλέγμα. 

30 6. Διὰ τί ἐν Αἰγύπτῳ ϑερμοτάτῃ οὔσῃ ψυχρὸς οἶνος 

γεννᾶται, ἐν δὲ Σευϑίᾳ ψυχρᾷ οὔσῃ ϑερμός: οὔπω μὲν 

οἶνος ϑερμος, ἀλλὰ παρο τὸ ὑφειμένον τῆς κράσεως καὶ τὸ 
μᾶλλόν φε καὶ ἧττον, εἰς ἐναντίον. περιέστη τοὔνομα. εἰ- 

κότως οὖν Ψυχρότερός ἐστιν ὡς πρὸς σύγπρισιν τῶν ἀλλων' 

ϑοτῆς γὰρ ἀμέτρου ϑερμότητος τοῦ ϑέρους, ἀραιούσης τῆς 
γῆς τὴν οὐσίαν, ἐκβόσκεται τὸ ἄμετρον αὐτῆς ϑερμθν καὶ 
ἄτονον «ποιεῖ τὸν οἶνον" τῆς δὲ Σκυϑίας ψυχρᾶς οὔσης καὶ 
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ἀποκλειούσης ἐν βάϑει τῆς γῆς τὸ ϑερμόν, ἰσχυρὸν καὶ 
ϑερμὸν ποιεῖ τὸν οἶνον. ὅπιερ συμβαίνει καὶ ἐτοὶ τῶν 44ἴ- 
διόπων" οὗτοι γοὺρ ϑερμοτάτης χώρας ὑπάρχοντες δειλοί 
εἰσε καὶ ἄνανδροι καὶ μέλανες," οἱ δὲ Σκύϑαι ψυχροτά- 
τῆς χώρας ὄντες λευχοί εἶσιν καὶ ϑυμικοί, ὅτι ἐπὶ μὲν 5 

ὐἰϑιόπων ἐν ἐπιφανείᾳ ἤχϑή τὸ ϑερμόν, ὡς ἐμφαίνει τὸ 
τοῦ δέρματος μέλαν, ἐπὶ δὲ τῶν Γάλλων ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
ἵδρυται τὸ ϑερμὸν ἐν καρδίᾳ καὶ ἥπατι, καὶ ἐν. βάϑει 
φωλεύει, ὡς δηλοῖ τὸ λευκὸν τοῦ χρώματος. 

7. Διὰ «τί ἐν τῷ ϑέρει ψυχρὰ λάχαγω καὶ ὁπώραι, τὺ 

οἷαί εἰσι πέπονες καὶ σίκυες καὶ σέρεις, ἐν δὲ τῷ χει- 

μῶνι ϑερμὰ κράμβαι, ῥαφανίδες, γογγυλίδες, σταφυλῖνοι: 

ὅτε ἡ τοῦ ἡλίου φορὰ πολεύουσα τὸν κύκλον τοῦ πόλου 

ἐναλλάττει τὰς ϑέσεις" ἐν μὲν γὰρ τῷ ϑέρει τὴν ἄνω ζώ- 
γὴν κατείληφεν, ὡς τὸ μῆκος τῆς ἡμέρας δηλοῖ. ϑάλπε-- 15 
φαι οὖν τὰ ὑπὲρ γῆν καὶ ψύχεται τὰ φυτά ἐν δὲ τῷ χει- 
μῶνι «ὁ ὑπὸ «ὁ ἡμισφαίριον διατρέχων τῆς γῆς τὰ βάϑη 
ϑάλπων, ϑερμότερα «τοιεῖ τὰ φυτά. 

8, Διὰ «τί ἐκ χαύσου περιπινευμονία, ἐκ δὲ σεριτονευ-- 

μονίας καῦσος οὐκέτι; ὅτι ὁ καῦσος ὡς ἐπὶ πᾶν ἐκ ξανϑῆς 0 

χολῆς λαμβάνει τὴν γένεσιν" αὕτη γὰρ ἐξ ὅλων τῶν ἀγ- 
γείων φέρεται πρὸς κύτος γαστρὸς καὶ ἐπάγει τὸ σύμσιτωμα- 
ἡ οὖν φύσις πειρᾶται μὲν ποικίλως ἐκμοχλεύειν τὸν χυ- 
μόν, κατὰ δὲ τόπους δρίξει τὴν γένεσιν. κἂν μὲν εἴη λειυτὴ ὃ 
κατ᾿ οὐσίαν, καὶ ἡ δύναμις ἰσχυρὰ καὶ ὁ καιρὸς ϑερμοός, 6 
δι ἱδρώτων ἀπάγεται ἡ νοσοποιος αἰτία" ἄν δὲ τούὐναν- 

«ἰον, διὰ γαστρὸς κατάγεται, ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐμεῖ-- 
ταί. καὶ γὰρ ἡ ϑέσις ἐγγὺς καὶ τὸ σύμτωμα σύνηϑες" αὖϑις 
οὖν ὁ χυμὸς εἰς τὰ βθρογχία ἐνεχϑεὶς τοῦ πνεύμονος, καὶ 

σιληρώσας τὴν ποῦ μορίου οὐσίαν, γεννᾷ τὸ «τάϑος" ἐκ δὲ 30 
σιεριπνευμονίας, καῦσος οὐκέτι. φϑάνει γὰρ σβεσϑῆναι καὶ 

ἐχτεφρρωϑῆναι ὁ χυμὸς πρὶν γεννῆσαι τὴν διάϑεσιν. 

9. διὰ τί “Πυποκράτης ἐπὶ τῶν ποῦ φεύγων τὴν τρο- 
φήν ἐν τῇ αχμῇ, ἐπὶ τῶν σιλευριτικῶν καὶ σπεριπνευμο- 

ψικῶν ἐπιτρέσει δίδοσϑαι κατὰ τὴν ἀκμήν" λέγει γὰρ ἐν 36 
τῇ περὶ πτισάνης, ὅτε εἰ μὴ ἀνάγηται τὸ πτύαλον, μὴ 
διδόνει ταύτην" τὸ μῆ ἀνάγεσϑαι δὲ ἀρχὴν ἐμφαίνει 
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τοῦ πάϑους ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων νοσημάτων ἡ φύσις 
φέντει τοὺς χυμούς, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων καὶ ἀπελαύνει τὰς 
αἰτίας δ οὔρων καὶ διαχωρημάτων. «τροφὴν οὖν οὐ δεῖ 
σαραλαμβάνειν ἐπὶ τούτων, ἵνα μὴ καταλείψασα τὰς αἷ- 

5 τίας πρὸς ταύτην ἐνστῇ" δεῖ οὖν μονομαχεῖν τὴν φύσιν 
μετὰ τοῦ νοσήματος. ἐπὶ δὲ τῶν πλευριτικῶν, φύσις μὲν 

σέττει τὸν χυμόν, ψυχὴ δὲ κενοῖ τὴν οὐσίαν προσχθωμένη 

μυυσίν" οὗτος δὲ οἰκείᾳ δυνάμει συστέλλων ϑώρακα ἐκ- 
μοχλεύει τὸ λυποῦν. ἄλλως τε ἡ μὲν φύσις ἄλογος οὖσα 

τὸ ἐκ τῶν ἀχρείων «ποιεῖται. τὴν ἀπόλαυσιν τῆς οἰκείας τρο- 

φῆς" τὸ δὲ ψυχικὰ ὄργανα αἰσϑητικὰ ὄντα διακρίνει τὸ 
εἰοχϑηρὸν καὶ ἐπιζητεῖ τὸ χρηστόν" εἰκότως οὖν δεῖ τρέ- 

ῴειν, ἵνα ῥώσαντες τοὺς μῦς ἐξαναστήσωμεν πρὸς ἀμυ- 
γὰν τοῦ λυποῦντος. 

18 10. Διὰ τί ὃ μὲν τριταῖος ἐκ ϑερμοῦ χυμοῦ γινό- 

μενος καὶ ἔχων μαστίξουσαν καὶ κατελαύνουσαν χολήν, 

“ερὶ μίαν. κινεῖται, ὁ δὲ ἀφημερινός, ἔχων πεδῆσαν τὸ 

φλέγμα τῇ βαρύτητι καὶ ψυχρότητι, καϑημερινόψ, ὁ δὲ 
φεταρταῖος, διὰ δύο ἡμερῶν μέσων: ὅτι ὁ μὲν τεταρταῖος 

30 ὀλίγον ἔχει τὸν ποιοῦντα χυμόν, εὐϑέως. διαφορεῖται δὲ 
29 ἱδρῶτος ἢ ἐμέτου καὶ τῇ κενώσει τῆς αἰτίας ἵσταται τὰ 

τοῦ παροξυσμοῦ μένοντω εἷς δευτέραν κίνησιν, τὴν δρώ- 

σὰν ποιότητω. δὸς δὲ τὴν, ὕλην ἄφϑονον καὶ ὄψει τὸν 

παροξυσμὸν ἀνενδεῆ. ὃ δὲ ἀφημερινός,: πλουσιῶν πρὸς ὕλην 
25 καὶ παχύτητα καὶ ὑγρότητα, ποιεῖ τὸν παροξυσμὸν ἐπιτε- 
φαμένον" ὅτι δ᾽ ἐκ πλήϑους αἰτίου μηκύνεται νόσος, τῇ 
ῥώμῃ τῆς κινήσεως δηλοῖ ὁ σύνοχος. οὗτος γὰρ ἐξ αἵματος 
λαβὼν τὴν ὕπαρξιν, ἄφϑονον ἔχων τὴν ὕλην, οὐ φέρει οὐδέν, 
ᾧ τὸ διάλειμμα" ὁ δὲ ἀφημερινός, ὅσῳ ἐμειώϑη κατὰ ποσό- 

30 τήτα χυμοῦ, ἐμφαίνει αἰσϑητὸν διάλειμμα. «τολλῷ δὲ πλέον 

ὁ τριταῖος, γεννηϑεὶς ἐκ τοῦ ποιοῦντος χυμοῦ καὶ ϑερμὸν 

αὐτὸν ἔχων καὶ λεπτομερῆ, ἐσιλάτυνε τὸ διάλειμμα" ἐπὸὶ 

συλέον δὲ ὁ τεταρταῖος ἐξέτεινε τὸ διάλειμμα καὶ τὴν ἀγτα- 
σόδοσιν" ὅσον γὼρ ἐμνειώϑη τῆς ὕλης, καϑηρέϑη τῆς τινή- 

35 σεως τοῦ παροξυσμοῦ" καὶ ἡ ταύτης δὲ ἐπὶ στιλέον ἐλάτ- 
τωσις ποιεῖ καὶ σεμσιταῖον καὶ ἑβδομαῖον καὶ ἐνναταῖον. 

γίνωσκε γάρ, ὡς τὸ μὲν αἷμα τρέφον τὸ σῶμα πλουτεῖ 
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τῷ. ποσῷ, εἶτα φλέγμα. ποτὲ γὰρ καὶ τοῦτο ἐν λιμῷ τρέφει, 
εἶτα μεμείωτο ξανϑὴ χολή, ὡς μη τρέφουσα. καὶ δριμεῖα 
δὲ πλέον ἐλαττοῦται ἡ μέλαινα ὡς ἐχϑρὰ τῆς φύσεως, δια-- 

βροωτικὴ γάρ ἐστι τῶν μορίων" εἰ μὲν οὖν εἷς τῶν ἄλλων 
φριῶν χυμῶν αὐξηϑῆ, τὸ τοιοῦτον κακόχυμον λέγεται, 9 
εἰ δὲ οἱ τέσσαρες κατὰ ἀναλογίαν τῆς οἰκείας αὐτῶν ποσό- 

τήτος πληϑώρα. 

11. Διὰ τί ἐπὶ τῆς παραλυϑείσης γνάϑου. οὐκ αὐτῇ 

προσφέρομεν τὰ βοηϑήματα, ἀλλὰ τῇ ἑτέρᾳ: ὅτι δύο μυὼν 

ὑπαρχόντων ἀντιτεταγμένων ἀλλήλοις καϑ᾽ ἑκάστην γνά- ιὺ 
ϑον, ἑνὸς ποιουμένου τὴν κίνησιν, ἐὰν συμβῆ ϑάτερον 
αὐτῶν παραλυϑῆναι (ὡς ἐν ὑποϑέσει δέ, κείσϑω ὁ δεξιὸς 

παραλυϑείς), ὁ ἀριστερὸς ἔχει τὴν οἰκείαν δύναμιν ἰσχυ-- 
ράν᾽ ἕλκει οὖν πρὸς ἑαυτὸν τὸν ἀσϑενῆ καὶ ὁρᾶται μὲν 
ὁ ὑγιαίνων ὡς νοσῶν καὶ ὁ νοσῶν ὡς ὑγιαίνων καὶ τὸ τ5 
μὲν ὑγιὲς μέρος δυτιδοῦται, τὸ δὲ ἀσϑενὲς περιγίνεται. ὃ 
τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρ ἐν ἐν τοῖς ὀφϑαλ- 

μιοῖς, ἑλκομένων τὧν ὄψεων. καὶ εἰ μὲν πιρὸς μέγαν κανϑὸν 
εἴη σύνγνευσις τῆς κόρης, τοῦ μικροῦ σαράλυσις »οδίσϑω, 
καὶ ἔσται σοι τοῦτο καγῶὼν μυῶν παραλυϑέντων, ὡς μὴ 20 
τῇ ὄψει λαμβάνειν τὸ φαινόμενον, ἀλλ᾽ ἀναπκρίνειν τὸ μὴ 
φαινόμδνον. 

12. Διὰ τί ἐκ προσπταίσματος βουβὼν γίνεται: ὅτι 

ἡ δύναμις ἡ ψυχικὴ ἄχρε περάτων διὰ τῶν νεύρων ἐκτεί-- 

ψόται. φέρεται οὖν δύναμις προνοητικὴ καὶ ἄνεισιν αἰτία 325 

σιροδοτιχή" αὕτη πάλιν κατὸὼ μεταβολὴν καὶ ἀλλοίωσιν τῶν 

γεύρων ἄγεται μὲν δ ὅλου σκέλους καὶ δρᾷ οὐδέν, ἐστειδὴ 
οὐχ εὐὑρίσχει τὸ πάσχον. φϑάσασα δὲ πρὸς βουβῶνα καὶ 
εὐροῦσα χώραν πρὸς ὑποδοχήν, ἐν αὐτῇ ἵδρυται, καὶ προσ- 
πελάσασα τῷ ἀδένε κἀκεῖ αὐτοῦ τῇ οὐσίᾳ καὶ εἰς ὄγκον 30 
τὸν παρὰ φύσιν ἕλκει. οἱ δὲ ἀδένες σώματά εἶσι σμιχρά, 
σφαιροειδῆ, χαῦνα, μεταξὺ τῶν μεγάλων φλεβῶν καὶ ἀρ- 
φηριῶν, δίκην σφηνίσχων, ἵνα μὴ τῇ ὁμιλίᾳ σήσωνταί τὰ 
ἀγγεῖα ὑγρὰ ὄντα τῇ περιουσίᾳ φτοῦ αἵματος. τρέφονται 
οὖν ἐκ ταύτης τῆς ὑγρότητος. οὗτοι φλεγμαίνοντες μὲν 85 
βουβῶνας ποιοῦσι, σκιρρούμενοι δὲ χοιράδας. 

18. Διὰ τί ἐπὶ τῶν φαλακρῶν τὸ μὲν βοέγμα ψιλοῦ- 
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ται, οἱ δὲ χρόταφοι δασύνονται;: ὅτι ὡς ἐπίπαν τὰ μὲν με-- 
φέωρα τούτων ἐκτὸς ὄντα ὑγρότητος οὐ δίδωσι τῇ τριχὶ τὴν 
ὕπαρξιν, τὰ δὲ χκώτω μέρη δεχόμενα ἐκ τῶν ἄνω τροφὴν 

. φύουσι τρίχας. καὶ τούτου μαρτύριον τὰ ἐπὶ τῆς γῆς συμ- 
6 ϑαίνοντα" τὰ γὰρ ὑψηλότερα τῶν χωρίων καὶ οἷον πετρωδή, 
οὐ καρπογονεῖ, τὸ δὲ χϑαμαλὰ καὶ νοτιώδεα τοὐναντίον. 

14. Διὰ τί ἐκ τεσσάρων στοιχείων γενόμενοι (λέγω δὴ 

συυρὸς, ἀέρος, ὕδατος, γῆς) τρία ἔχομεν ἐν ἑαυτοῖς ὑγρὰ 

στερδο πνεύματα Ἴ ὅτι κατά τινὰς ἡ τοῦ πυρὸς οὐσία 
10 λεπιφομερείας στάσεως, εἰς ἀέρος περιἴστησι φύσιν" σῦρ 
γὰρ ἀναλυϑὲν εἰς ἀέρα χωρεῖ καὶ ἀὴρ συναχϑεὶς βίᾳ πῦρ 

γεννᾷ, ὡς ὑπὸ τῆς περιτρέψεως τῶν λίϑων μιεσοσυλλα-- 

80 βουμένου ἀέρος" οἱ δὲ φασι καὶ αὐτὸ κατ᾽ ἐνέργειαν συμ- 
σαρεῖνοϊ. 

15 1ὅ. Διὰ «τί ἐν ταῖς ὀδύναις τῶν ἀποστημάτων προή-- 

γεῖται ῥῖγος, εἶτα σπεὺρετὸς : ὅτε ἐν ταῖς ὀδύναις ἀνιωμένῃ 
ἢ φύσις ὑποδύνει ἐν τῷ βάϑει, ἀηδιζομένη τῷ ξένῳ. ἀπο-- 

ψυχομένῃ οὖν ἡ ἐπιφάνεια πήγνυσε τὰ ἀγγεῖα τοῦ αἵμα-- 

τος. χρογίσαντος δὲ τοῦ πάϑους καὶ οἷον καταγγνοῦσα λοι-- 

20 πὸν ἡ φύσις καὶ χύσασα «πάλιν τὸ παγὲν αἷμα ὑπερπλη- 
ρούμενω τὰ ἀγγεῖα αὐτοῦ παρὼ τὸ γεγνῶν, συμσάσχοντω 
δὲ τὸ μόρια τῷ ὀδυνωμένῳ διὰ τὴν ἀπὸ τῆς πληρώσεως 
φοῦ ὀἥμοινὸς τάσιν, ὥσπερ φυλαττόμενα ἐπεγείρει τὴν ἀσπο-- 

πριτικὴν δύναμιν καὶ ποιεῖ τὸ ῥῖγος, ἡ δὴ σῆψις τοῦ αἵ- 
25 ματος τὸν πυρετόν. 

106. “Μιὰ «ἰἱ τινες τῶν ὁπωρῶν ἔνδοϑεν ἔχουσι τὸ 

ἀχρεῖον, οἷον φοίνικες περσικοί, τινὲς δὲ τοὔμπαλιν ὡς τὰ 
κάρυα καὶ αἱ δόαι: ὅτι ή φύσις εἰδυῖα τὴν τοῦ γένους δια-- 
δοχὴν κατέχρυψε τὰ σιρὸς τὴν χρείαν ἔνδον. οἶδας γορ ἐκ 

30 τούτων σωζόμενον «ο εἶδος, ἐπὶ δὲ δοιῶν καὶ τῶν λοιπῶν 

ἐκφυτῶν καὶ μοσχευμάτων λαμβάνειν τὴν γένεσιν. 
17. Διὼ εἰ οἱ τὰ βόεια πέττοντες ἰχϑῦς πετραίους 

οὐ πέττουσιν: διὰ τὴν ἄμετρον ϑερμότητα τῆς γαστρὸς 
σέστονται τὼ βόεια. δεῖ γὰρ πρὸς τὴν ποιοῦσαν αἰτίαν 

96 εἶναι καὶ τὴν πάσχουσαν ὕλην. ὥσπερ γὰρ τῷ σιδήρῳ πρὸς 
τὴν ἐργασίαν στερεὰ ὕλη δέδοται τιρὸς τὴν χρείαν, οἷον ξύλα 
δρύγνα, ἢ ἄνϑρακες, ἐπὶ δὲ ἀργύρου ἢ χρυσοῦ ἄχυρα 
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(ὠνείβεται γὰρ ἡ ὕλη διὰ τὴν οὐσίαν τοῦ πιἀσχοντος), οὔ- 
τὼς καὶ ἐπὶ τῶν ἰχϑύων" νόμισον γὰρ εἶναι τούτους μὲν 
χρυσόν, ὡς σίδηρον δὲ τὰ βόεια κρέα. ἐὰν οὖν εὑρεϑῇ γα- 
στὴρ ϑερμή, ὑπεροπτώμενος ὁ ἰχϑὺς κνισσοῦται καὶ ἀφανί-- 
ἕεταιὶ καὶ ἀπεψίαν μιμεῖται. 6 

18. Διὰ «τί ἐπὶ τῶν φϑισικῶν γρυποῦνται οἱ ὄνυχες: 
ὅτε καὶ τῶν στερεῶν οὐσία δυσπαϑηὴς οὖσα ἐκκλίνει τὸ «τά-- 
ϑος᾿ φαντάζουσι δὲ τῷ σχήματι διὰ τῶν σαρκῶν συντάξιν. 

φὸ δὲ ἕλκος ἔχουσιν ἀνίατον τῷ μηδέποτε ἠρεμεῖν τὸν πενεὔ-- 
μονὰ διὰ «ὃ ἀεικίνητον γεγονέναι εἷστὸ τῆς φύσεως. διὰ ὃ 
φὴν τῆς καρδίας ἀδιάλειτιτον κίνησιν, καὶ διὰ βηχὸς εἷς 
ἀνακαϑαιρομένου τοῦ πύου πιλέον σπαράττεται τὸ ἕλκος. 

19. Διὰ τί ἐν τοῖς πυρετοῖς αὐτῶν μειουμένων αὖ-- 
ἕξουσι τρίχες καὶ ὄνυχες, ἐν δὲ ταῖς ἀναλήψεσιν ἀστορρέουσε 
μὲν αἱ τρίχες, αὔξει δὲ τὸ σώμα: ὅτι ϑριξὶν ἢ τροφὴ ἐκ τ5 
σεεριστωμάτων᾽" ἐν δὲ τοῖς πυρετοῖς καιομένων τῶν χυμῶν, 

γεννᾶται τὰ περιττώματα" τὸ σῶμα οὖν οὐ τρέφεται διὰ 
«ὴν καχεξίαν. εἰκότως οὖν ἡ ϑοὶξ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἤδεσϑαε 
καὶ τούτῳ χαίρει. ἐπὶ δὲ τῶν ἀναλήψεων ἐχτεφρρωϑέντων 
τῶν χυμῶν ἵσταται τὰ τῶν ἀναϑυμάσεων καὶ οὐ τρέφε- 30. 
ται. ὅϑεν ἐκπίπτει" τὸ δὲ σώμα ἐκ τῆς κενώσεως ἅπαν τὸ 
γεννώμενον εἰς αὐτὸ ἐζφέλκεταε διὰ τὴν τοῦ φϑάσαντος 
δαπάνην. 

20. διὰ τί ἡ λευκὴ ὑπόστασις τῶν οὔρων ἀγαϑή: διὰ 
τὴν τῶν στερεῶν καὶ ἀρχῶν ὁμοιότητα δηλοῖ γὰρ φιλίαν 35 
τῆς δυνάμεως καὶ ἰσχύν, καὶ τὸ γνώρισμα φέρεε τῷ χρώ-- 
ματι. ἐν γὰρ τοῖς στερεοῖς ὡς ἑδραίοις «τερὶ τὰ ὑγρὰ καὶ 

΄ ε ; ἐς - 
᾿φὰ πνεύματα ἡ φύσις πιεπίστευκεν ἑαυτὴν οἰκεῖν" ταῦτα. 
δὲ λευκὰ τὴ» χρόον, ὡς ψεῦρα καὶ ὀστᾷ καὶ φλέβες καὶ 
ἀρτηρίαι᾽" πευτόμενος οὖν ὁ νοσοποιὸς χυμὸς ἐν τοῖς ἀγ-- 30 
γείοις, καὶ διὼ τῶν νεύρων ἐκκενῶν τὸ πεφϑὲν ἀχρεῖον, 
ἀπομόργνυται καὶ τὸ τοῦ πέττοντος χρῶμα λευκὸν ὄν" καὶ 
διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπειδήστερ κατὰ βραχὺ ἡ δύναμις διὰ 
τὸν σιυρετὸν ἀσϑενοῦσα πέττει τὸν νοσοποιὸν χυμὸν ἐξ 
ἀρχῆς ὀλίγον κενούμενον συὺν τοῖς οὔροις καὶ διὰ κου-- 36. 
φότητα γινόμενον ἀνωφερές, «ιοιεῖ τὸ λεγόμενον ἐναιώ-- 
θημα. ἔστι γὰρ ἰδεῖν ἐν τῷ ποτηρίω τῶν οὔρων ἐπιπολάζον 
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ἀραχνοειδὲές τι. μετὰ δὲ ταῦτα προκόπτουσα καὶ τελέον πέτ-- 
τουσα, σιλέον χυνοῖ καὶ «ποιεῖ τὸ νεφέλιον κατὰ μέσον τῶν 

οὔρων ἱστάμενον. ὅσον γὰρ τῷ ποσῷ ἑαυτοῦ γέγονε βαρύ- 
31 φερον, τοσοῦτον ὑποκαταβέβηκεν" ὅταν δὲ τελείως ἐκκρίνϑδε 

5 φιέψασα τὸ σιν τοῦ νοσοποιοῦ περιττώματος, τοῦτο λοιστὸν 

τῷ πλήϑει βαρὺ γενόμενον ὑφιζάνει παρὰ τὸν πυϑιμένω 
τοῦ ποτηρίου καὶ ποιεῖ τὴν λεγομένην ὑπόστασιν δηλοῦ- 

σὰν τελείαν ὑγείαν" τὸν γὰρ ἀναπεφυρμένον ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν αἵματι νοσοποιὸν χυμὸν τέλεον διὰ τῆς πέψεως 

10 χωρίσασα ἡ φύσις ἐξέκρινε" τὸ μὲν γὰρ λευκὸν τῆς ὑπο- 
στάσεως δηλοῖ τῶν στερεῶν μορίων τὸ χρῶμα σωζόμενον 

τῶν οἰκητηρίων τῶν δυνάμεων, τὸ δὲ λεῖον αὐτῆς σημαΐί- 

γει τοῦ πεφϑέντος χυμοῦ τὸ ὁμότιμον" τὸ γὰρ πῇ μὲν 
σταχύτερον «πῇ δὲ λεσυτότερον, ἀνισότητά τινὰ τοῦ πεμφϑέν-- 

τὸ τὸς ἐνδείκνυται. τὸ δὲ ὁμαλὸν τῆς ὑποστάσεως, τούτεστε 
φὸ μὴ διασπᾶσθαι ταύτην, κηρύττει δυνάμεως τελείαν 

ἐνέργειαν " ἀναλογεῖ δὲ τὸ ἐν φλεγμοναῖς πύον τῇ ὑποστνά- 
σει τῶν οὔρων. καὶ τὸ μὲν πῦον δυσῶδες, ἐπειδὴ ἐν στενῷ 
φόπῳ τὸ σαπὲν μὴ διατυνεόμενον καὶ μὴ συναναμεμιγμέ- 

2 γον σῷ αἵματι » ἀλλὰ ἐκτὸς ὃν περὶ τὸ δέρμα. ἡ δὲ ὑπό- 
στασις τὰ ἐναντία ἔχουσα, οὐκ ἔστι δυσώδης. 

21. Διὰ εἰ ἀπὸ χολῆς γίνεται πυρετός καὶ ἀπὸ χο-- 
λῆς λύεται: γίνεται δὲ απὸ χολῆς, ὅταν κινηϑεῖσω, ἐπὶ τὸ 
δριμύτερον τραπῇ καὶ σαπεῇ. λύεται δέ, ὅταν ἀϑρόως ὁρ- 

η" μήσαντος τοῦ ζῴου πρὸς ἄμυναν τοῦ λυποῦντος, συν-͵ 
φρέχων καὶ ὃ χυμὸς εἰς τὸ ἐκτὸς καὶ διαφορηϑεὶς τῇ κενώ-- 
σει λύσῃ τὴν αἰτίαν. , 

22. Διὰ τί τῶν λυπουμένων κοῖλοι οἱ ὀφθαλμοί; ὅτε 
ἡ λύπη συνίζησιν ποιεῖ ἱγενέσϑαι τῶν σωμάτων διὰ τὴν 

30 τῆς ψυχῆς εἴσω ῥοπήν" φῶν δὲ ὀργιζομένων προπετεῖς εἶσι 
διὰ τὴν ἔξω ῥοπήν. ὅπου γὰρ γεῦμα δυνάμεως, ἐκεῖ ὁρ-- 

γάνων καὶ χυνοῦ γεύει ῥοπή. 
28. Διὰ τἱ τὸ μὲν ὀστέα ξηρότερα ὄντα καὶ ἰσχυρό- 

φερα ἐν ταῖς κατασιτώσεσι κατεάγνυνται, ἡ δὲ σάρξ, ἀσϑε- 
39 γῆς καὶ μαλακὴ οὖσα, φεύγει τῆς πληγῆς τὸ π΄άϑος; ὅτε 
φὰ ἰσχυρότερα ἀντιβαίνοντα τῷ ποιοῦντι ἐκ μάχης πρὸς 
ἄλληλα ἑαυτῶν ποιοῦνται τὴν φϑοράν, σὰ δὲ εὔεικτα διὼ 
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τὸ τῆς οὐσίας μαλακὸν ὑπείκοντα τῷ ποιοῦντι κλέπτουσι Ὁ 

τὴν μάχην. φοῦτο συμιβαίνει καὶ ἐσ ἀνθρώπων καὶ φυ- 

τῶν καὶ ὠψύχων σωμάτων. 
24. Διὰ τὶ οἱ εὐνοῦχοι μακροὶ καὶ βλεσοί: ; ὅτι ὑγρό- 

τήτος ἔχοντες πλῆϑος πλουτοῦσι πρὸς σώμα. ἀσϑένειαν δὲ 5 

δυνάμεως μὴ φέρον τὸ τῶν σάρκων πλήθοῦ, διαστρέφει τὰ 

ὀχοῦντα μόρια" ὅπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν" ἐάν τις 

᾿μῇ ἀνάλογον τῶν ϑεμελίων ἀποτελέσῃ τὸ μέγεϑος τοῦ 

οἰκήματος, τάχιον φϑείρεται. «τὸν αὐτὸν τρόπον ἐστὶν 

ἰδέσθαι καὶ ἐπὶ τῶν εὐνούχων. ἡ γὰρ φύσις οὐ προμεμάν- τὸ 

τεῦτο μέγεϑος, ἀλλὰ τέχνη ἀφαιρέσεως φτοῦ ἀναλίσκοντος 

ϑερμοῦ ἐπεισήγαγε τὴν παχύτητα. 

20. Διὰ τί [ μάλιστα τὰ ἀκρωτήρια ῥιγοῦμεν: ὅτι λεπτὰ 

καὶ γευρώδη καὶ ὀλίγαιμα καὶ διὰ τοῦτο ψυχρά. 

20. Διὰ τί ἐν φόβῳ ἢ ἐν φρίκῃ αἱ τρίχες ὀρϑαὶ ἵσταν- ι5 

φαιῖ; ὅτι τὰ πάϑη κατὰ ψύξιν ποιοῦσιν, ἡ δὲ ψύξις πύκνω-- 
σιν τῶν πόρων τοῦ δέρματος" ἡ δέ ϑρὶξ οὖν πανταχόϑεν 

παρασφιγγομιένη, τῇ τάσει ὀρϑοῦται. 
27. Διὰ τί οἱ μελαγχολικοὶ τὰ μὲν τῆς φύσεως σώ- 

ξουσιν ἔργα, πέττοντες καὶ ἐξαιματοῦντες , τὰ δὲ τῆς δ λβτο 

χῆς οὐχέτι; οὐ γὼρ διανοοῦνται κατὰ λύγον. ὅτι περὶ τὸ 
ὄργανον τοῦ φρονοῦντος τὸ πάϑος καὶ ἡ δυσκρασία, λέγω 
δὲ περὶ τὸν ἐγκέφαλον." 

28. Διὰ «εἰ τὰ συνεχῶς γινόμενα νοσήματα εὐιατό-- 
ἰφερὰ τῶν σπανίων:; ὅτι σπιρῶτον μὲν τῷ σπυκνότερόν τι 25 
γίνεσϑαι ἐθιζόμενον, οὐ τοσοῦτον λυπεῖ τὴν φύσιν " ἄλλως 
{8 καὶ μιχρὰ ἐκτροπτὴ τῆς κράσεως «τοιεῖ τὼ συνεχῆ, μεγί- 
στη δὲ τὰ σπάνια. ἐ 

29. Διὼ τἰ οἱ πυρέττοντες διψῶσι μὲν μᾶλλον, οὐ 

πεινῶσι δέ, οἱ δὲ ἀναλαμβάνοντες πεινῶσι μὲν μᾶλλον, οὐ 30 
διψῶσι δέ: διότι ἡ δίψα γίνεται δ᾽ ὑπερβολὴν ϑεὺμότητος 
τῆς τοῦ πυῤετοῦ" καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὑγιαινόντων τῶν 
οἶνον πτολὺν ἄκρατον πινόντων “ταρέστεται δίψα. ἡ γὰρ δίψα, 

ἐκ πολλῆς ϑερμότητος, ὡς νῦν εἴρηται, 1) ἐκ πολλῆς ξηρό-- 
φήτος ἐκβοσχησάσης τὰ ὑγρώ, καϑάπερ ἐπὶ τῶν νηστευ-- 35 
᾿ σάντων. οὐ πεινῶσι δὲ, ὅτε πολλὴ ὑγρότης ἐγκειται τῶν 
᾿ς ψοσοποιῶν χυμῶν ἐν τῷ στομιάχῳ, οἱ δὲ ἀναλαμβάνοντες 32 
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σεεινῶσε μὲν διὰ τὴν πολλὴν κένωσιν τῶν ὑγρῶν δαπα- 
γηϑέντες ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ, οὐ διψῶσι δέ, ὅτι κατέψυκται, 
αὐτοῖς τὸ σῶμα τῇ ἀπουσίᾳ τῆς τοῦ πυρετοῦ ϑερμότηφος.᾿ 

80. Διὰ σἱ ἐν τῷ ἀπόλλυσϑαι οἱ φϑεῖρες ἀφίστανται ' 
5 ἐν οἷς ὧν ὦσι τόποις : ὅτι δέονται καὶ ϑάλψεως καὶ τροφῆς, 

ἐκ τοῦ αἵματος" τοῦτο δὲ καὶ καταψύχεται καὶ ἐκδασεανᾶ- 
σαι. ζητοῦντες οὖν. ὅτερον φόσοψ ὅμοιον τοῦ πενύιρου! 
ἀφίστανται. ; 

391. Διὰ «ἰ τὰ σφαξόμενα ζῷα λακτίζει συνεχῶς τοὺς. ὶ 
τὸ πόδας : διὰ τὴν ἀπὸ τῆς πληγῆς ΠΝ μᾶλλον ἢ διὰ τὸ 

σπάσϑαι. 

32. Διὰ τί ἐπί τινων ξῴων αἱ κέρχοι μᾶλλον κινοῦν-- ; 

ται μετὰ ὠποκοστήν, ἤστερ τὸ λοιπὸν σώμα κοπέν ; ὅτι στε- 
γοπόροι οὖσαι τῶν σαρκῶν σελέον φυλάετουσι φὴν φυσικὴν. ; 

6 ϑερμότητα, αὐτὴ δὲ τὴν κενηγτεκηὴν καὶ αἰσϑητικὴν δύνα-- ̓  
, 

3 
Ὶ 
; 

4: 

μεν, ὅϑεν καὶ μετ᾽ ἠρεμίας ἄν τις ἅψηται, σάλιν κινοῦνται. 
' 89. Διὰ εἰ ἐν ταῖς καϑάρσεσιν ὅταν ἀριϑιμεῖν δύνων-- 

φαι τὸς δοκοὺς ἀκρεῷ ἀρκούντως ἐκαϑάρϑησαν: Σ ὅτε ἐξ ἐρα 

χῆς μὲν τὸ καϑαρτήριον κινῆσαν τοὺς χυμοὺς ἐν τῇ κοι- 

0 λίᾳ καὶ ἑλκύσαν, στεποίηκε τὸν ἐγκέφαλον κατ᾽ ἀναϑυμίασιν 

ἥ 
συληρωϑῆναι" καὶ διὰ τοῦτο οὐ ὀπτιπὸν πνεῦμα καὶ «τὸ 
φρονοῦν μὴ ὃν καϑαρόν, ἀνομοίους ὁρᾷ τοὺς δοκούς. μετὰ 
δὲ τὴν κένωσιν, καϑαροῦ γενομένου, δίδωσι καὶ τῷ ὀφϑαλμῷ 

κατὰ ἀλήϑειων ὁρᾶν καὶ τῷ φρονοῦντι καλῶς κρίνειν. 

25 84. ' Διὰ τί ἐπὶ τῶν ἐμπυϊκῶν καὶ φϑισικῶν πλῆϑος 
φϑειρῶν ἐπί τινων γίνεται: ὅτι ὁ πυρετὸς φϑείρει τὰ ὑγρὰ 

καὶ σήπει. ζῳοσποιούμενω δὲ ἐκ τῆς φυσικῆς ϑερμότητος,, 

φίκτει τούτους» καϑάπερ καὶ ἐν βορβόρῳ ἢ κόήτρῳ σκώλη- 

κες καὶ ἐν τοῖς τῶν ἐντέρων ἕλμινϑες. ᾿ 
30 80. Διὰ «αἱ μᾶλλον ἀλγοῦμεν ἐπὶ σῇ τῶν ὄρχεων. 

πληγῇ: ; ὅτε οἱ κρεμαστῆρες αἰσϑητικώτατοι. ἔτι γ8 Μὴϑ ἤ 
φύοις σιλείστην ἡδονὴν τῷ αἰδοίῳ παρέσχε τῆς συνουσίας 

Ὁ ἕνεκεν " νευρῶδες γάρ ἐστε μόριον. ἡ δὲ πλείστη ἡδονὴ ἀπὸ Ἷ 
πολλῆς. αἰοϑήσεως γίνεται" καὶ οἱ ὄρχεις οὖν τῇ σὐγγονοί ιν ᾿ 

36 καὶ τῷ γεινονδύειν. συμσιάσχοντες μενέχουσε καὶ αὐτοὶ 

ϑολλῆν αἰσϑήσεως" ὅπου δὲ σιολλὴ μρένα ύον σφοδρὰ ἡδονὴ 

γίνεται" ὅπου δὲ σφοδρὰ ἡδονή, καὶ ἡ ὀδύνη σφοδρά" τῷ 
᾿ 
Ἷ 
' " 
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γὰρ μεγίστῳ ἐγαϑῷ μέγιστον κακὸν ἀντίκειται, ὡς ἐπὶ 
τ φὸ πλεῖστον, τῷ δὲ ἐλάττονι ἔλαττον. τὰ δὲ συμιπάσχοντα 

συμτεάσχει τριχῶς, ἢ διὰ συγγένειαν. ὡς ἐγκέφαλον καὶ 
στόμα κοιλίας τῇ κοινωνίᾳ τῶν πλείστων νεύρων, ἢ δεὰ 

τόπου γειτνίασιν καὶ ἐγγύτητα, ὡς καρδία στομάχου, ὅταν 5 
ὑπὸ δριμιοῦ χυμοῦ δακνομένη καὶ αὐτὴ συναπολαύουσα 
σοιεῖ καρδιωγμοὸν πρὸς ἀποδίωξιν τῶν λυπούντων" ἢ διὰ 
ἀσϑένειαν καὶ κατὰ πάροδον, ὡς ἐπεὶ π΄ροσσπιταίσμιατος δακτύ- 
λου, ποδός, βουβών" προστρεχούσης γὼρ τῆς φύσεως πρὸς 

«τὸ ὀδυνώμενον μετὰ τοῦ αἵματος, πληροῦψται τούτου οἱ τὸ 
ἀδένες τοῦ βουβῶνος. καὶ ἡ τοῦ βίου δὲ συμπάϑεια τριττή" 
ἐπὶ γὰρ νεκρῷ συμσεάσχουσε καὶ συναλγοῦσι συγγενεῖς ἢ 
γείτονες ἢ κατὰ πάροδον ἀκούοντες, ἢ ἐρωτῶντές τινὲς «τὸ 

σιάϑος λόγῳ ἀσϑενείας τῆς ψυχῆς" καὶ γίνεται τὸ μὲν 
σιρῶτον ὥσπερ κατ᾽ ἰδιοπάϑειαν, τὸ δὲ δεύτερον κατὰ συμι-- τὸ 

σιάϑειαν, τὸ δὲ τρίτον ἧττον. 
86. Διὰ τί ἐπὶ ὀφϑαλμίᾳ ξύρησις ὠφέλιμος: ὅτε δια- 

πνεομένη “ κεφαλὴ διὰ τῶν πόρων διαφορεῖ τὰ περίττω- 
ματα καὶ τὸ ῥεῦμα. 

37. Διὼ εἰ ἐκ τοῦ σκότους εἰς φὸ φῶς ἐλϑόντες οὐ 30 

δυνάμεϑα εὐθδυς ὁρᾶν, οὔτε μὴν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὸ 
σκότος" ὅτι τὸ μὲν οχότος σπιαχυὺ καὶ ψυχρὸν ὃν πυκνοῖ 
καὶ ἐπιϑολοῖ τὸ ὀπτικὸν πνεῦμα, τὸ δὲ φῶς «άλιν λαμι-- 
σιρὸν ὃν καὶ λευκὸν καὶ ϑερμὸν διαφορήσει τοῦτο κατα- 
σκεδάννυσι. τῷ μέντοι χρόνῳ μετὰ τὸ ποιῆσαι ἐϑιζόμενον 25 

"καὶ τὸ μηκέτι ξονιζόμενον, ὁρᾶν δύναται. ἢ ὅτι ἀπὸ τοῦ 
ἐναντίδυ εἰς τὸν ἐναντίον ἀϑρόως μιετατιϑέμενοι παρᾶ- 

χρῆμα ξενεξόμοϑα. ὁμοίως ὁρᾶν; 

38, Διὰ τί ἐπὶ τῶν ἀλόγων οἱ πυρετοὶ καὶ τὰ κρυπτὰ 
σάϑη ϑυσιατότερα καὶ κινδυνώδη, ἤστερ ἐπὶ τῶν ἀνϑρώ-- 30 

σίων: ὅτι τὴν φύσιν ἔχουσι καὶ τὴν αἰσϑητικὴν δύναμιν 
᾿βεβαπεισμένην ἐν τῷ βάϑει τοῦ σώματος καὶ “τεριδλκομιέ-- 88 

γὴν ὑπὸ τῶν λογιστιχῆς ψυχῆς ἐπὶ τὰ ἐκτός, καϑάπερ ἐπὶ 
 ἀνϑρώπων ἔχει. δεόντως οὖν ἡ αἴσϑησις ἀντιλαμβανομένη 
ο στολλῆς ὀδύνης καὶ τὴν φύσιν καταβατιτίζει καὶ πάσας αὐτῶν 35 

τὰς δυνάμεις" ἄλλως τε μὴν ἅτε δὴ δυσπαϑέστατα ὄντα ὑπὸ 
᾿ μειζόνων αἰτίων πάσχει μᾶλλον ἤπερ ἀπὸ τῶν τυχόντων. 

; 
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39. Διὰ εἰ ἐν ὑετῷ πομφόλυγγες γινόμεναι σφοδρὸν 
ὑετὸν δηλοῦσιν : ὅτι τὸ πολὺ ὕδωρ καὶ ἡ πολλὴ ἀναϑυ- 
μίασις πνεύματος πολλοῦ καὶ παχέος γεννητικὴ ὑπάρχει" 
φοῦτο δὲ τὸ ὕδωρ ὑποδυόμενον πανταχόϑεν καὶ κυρτοῦν 

5 ἑαυτὸ φύσαν ἐργάζεται καϑάπερ καὶ τὴν ὕαλον ἔστιν ἰδεῖν 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος φυσωμένην, καὶ πῶν ὑγρὸν ἐν τῇ ἑψή-- 

σει πνευματούμενον. σφαιροειδὴς δὲ γίνεται, διότι τὸ ὕδωρ 
στοιχεῖόν ἐστε σφαιροειδές, καϑάπερ καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα. 
δεῖξις δὲ τούτου, κατὰ φύλλων βαλλόμενον τὸ ὕδωρ καὶ 

10 καταφερόμενον ἐξ ὕψους στρογγυλοῦσϑαι. καὶ ὡς ἔχει τό" 

μέρος, οὕτω καὶ τὸ ὅλον ὕδωρ᾽ διὸ καὶ ὁ μοιοιμιερές ἐστιν. 
40. Διὰ τί οὐκ ἀλγοῦμεν τὴν κεφαλὴ» διαιρούμεψος 

τῷ λοιπῷ σώματι παρασιλησιόν : ὅτι σὰρξ οὐκ ἔστι πολλὴ 
εἰυώϑης καϑάπερ ἐν τῷ λοιπῷ σώματι. 

15 41. Διὰ εἰ οἱ ἐκ νόσων ἐκ τῶν ποδῶν λεπίδας ἀπο-- 

βάλλουσι μᾶλλον, σπανίως δὲ καὶ ἐκ τῶν χειρῶν; ὅτι ἡ 
ὕλη κατωφερὴς καὶ οἱ πόδες δὲ μᾶλλον τῶν χειρῶν πορ- 
ρωτέρω τυγχάνοντες τῆς καρδίας. καὶ διὼ τοῦτο ψυχρότε-- 
ροι ὄντες, ἧττον πέττουσι καὶ διαφοροῦοι τὰ περιττώματα. 

20 42. Διὰ τί ἀπὸ φϑίσεως καὶ ψώρας καὶ ὀφϑαλμίας 

οἵ πλησιάζοντες ὠλίσκονται, ὕδρωτσιος δὲ καὶ πυρετοῦ ἀσιο-- 

σιληξίου οὐκέτι; ὅτι ὁ μὲν ὀφϑαλμὸς ὡς εὐπαϑὴς καὶ ὑγρὸς 

ἀντιβλέπων, καὶ ἀκτῖνες δὲ μετὰ πνεύματος ἐξιοῦσαι νοσώ-- 

δεις τῷ εὐπαϑεῖ ὀφϑαλμῷ μεταδιδόασι τοῦ πάϑους. ἡ δὲ 

2. φϑίσις, ἀναπέμπουσα διὰ τῆς ἀνασινοῆς ἀέρα. σεσησιότα, 

διαδίδωσι πάλιν διὰ τῆς ἀνασινοῆς τοῦ ὑγιαίνοντος τὸ σπά- 

ϑὸς καὶ τὴν σῆψιν τῷ πνεύμονγι. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ψώρα 
ὃ ἐπὶ σολλῆς οὖσα τοῦ δέρματος καὶ γλίσχρον ἔχουσα τὸ 

ἀπορρέον, εὐχερῶς μεταδίδωσι" καὶ τρέσιεε τὸ δέρμα τοῦ 
30 ὑγιαίνοντος" τῶν δὲ ἄλλων παϑὼν τὰ μὲν οὐχ ἄπτεται 

φτοῦ δέρματος κατὰ τὸ βάϑος ὄντα, ἤ τινα ἀπόρροιαν 
οὐκ ἀναπέμπει, καϑάπερ ὕδρωψ καὶ ἀποτιληξία, τὰ δὲ 

κατὰ μὲν τὰ ἐπὶ πολλῆς τυγχάνοντα, διὰ δὲ γλισχρότητα 
καὶ παχύτητα καὶ ξηρότητα μηδὲν ἀπορρέοντα " ὡς λεύκῃ 

35. καὶ λέπρα, τὰ δὲ κατὰ μὲν βάϑη ὄντα μὴ ἀπορρέοντα 
δὲ λοιμεκηὴν καὶ ντάδααρΝ ἀπόρροιαν, ὥσπερ οἱ ἀὐνρήθεις 
φῶν πυρετῶν. 

αν ἰ Νεδν τ ερι κυ, υ οὐδείς... . 

ΟΥΨ ὙῊ ὙΡΡ ὙΎ ΠΟΤ ΡΥ 



ῬΡΕΟΒΙΕΜΑΤΌΜ ΒΕΟΤΙΟ Π. θῦ 

43, Διὰ «τί ἐπί τινων ἐν τοῖς πυρετοῖς οἱ σπλῆψες αὖὔ- 

ξονται: ἢ διότε πολλὰ πίνουσι καὶ ἐμπνευματοποιοῦνται. 

ἀραιοπιόρον γὰρ τὸ μόριον. ἢ ὅτε ἀσϑενὲς ὃν φύσει, νομῇ 

ται χεομένας τὰςς ὕλας. 
44. Διὰ «εἰ γέροντες καὶ παῖδες μάλλον. λιϑιῶσι φῶν ὁ 

ψέων: παῖδες μὲν ὡς ἀδηφάγοι, γέροντες δὲ ὡς ψυχροὶ 
καὶ ἀδύναμοι καὶ ἧττον πέττοντες , πολλὰ περιττώματα 
συνάγουσι τὰ τῶν λίϑων γεννητικά. 

45. Διὰ τί ὁ γαργαλισμὸς. καὶ ὁ κνησμὸς τῶν Ῥρῆς ἩΑΡᾺ 
των ὕπνον ποιεῖ; ἐστειδήσιερ τῶν νεύρων τὼ τέλη ἐνταῦϑα τὸ 

πέφυκε. δ αὐτῶν οὖν ἡ μετρία κίνησις ἀνιοῦσα πρὸς ἐγκέ- 
φαλὸον ἥδει ψυχὴν καὶ εἰς ἠρεμίαν αὐτὴν ἕλκει καὶ ὕπνον. 
οἱ δέ φασιν εἷς πλειόνων ἐνταῦϑα περιττωμάτων. κατιόψ- 
των διά τε τὸ κατωφερὲς καὶ τὴν τῶν ποδῶν συνεχῆ. κί- 
νησιν" σάλιν ὁ μέτριος κνησμός,, τὴν κίνησιν τὸ περεῖ-- 15 
τώματα διὰ τῶν νεύρων σιοσῶς ἀνασέμστει πρὸς ἐγκέφας 
λον, καὶ πληρούμενος οὗτος ὕπνον ποιεῖ. εἶν: οἴσει Ὁ 

46. Διὰ τί μώλλον καὶ συνεχέστερον αὐλήνοὐριαὶ ἐκλεί- 

ψεῖς γίνονται τῶν ἡλιακῶν: διότι ἡ μὲν σελήνη “ἐμποίτυτει 

καὶ εἰς τοὺς ὅρους τῶν ἐκλειπτικῶν συνδέσμων. καὶ εἰς 20 

τὸν κῶνον τὸν γινόμενον ἐκ τῆς σκιᾶς τῆς γῆς διὰ τὴν 
τοῦ ἡλίου διάμετρον. καὶ διὰ γραμματικῶν δὲ ἀναγκῶν" 
μᾶλλον σελήνη διὰ τὴν ὀξύρροτιον κίνησιν ἐμπίπεει συν- 
ἐχέστερον τοῖς εἰρημένοις συμπτώμασιν, ὃ δὲ ἥλιος μόνος 

ὑπὸ ἐχλεισετικῶν συνδέσμων ὑποσκιάζεται, φής σελήνης εἰς 55 

αὐτοὺς ἐμπιπτούσης καὶ ἀποκρυπτούσης αὐτόν ἐλάττων 88 

δὲ αὐτοῦ τυγχάνουσα τῷ μεγέϑει τὸν δίσκον πάντα κρύδτειν 
οὐ σϑένει᾽ τοῦτο δὲ πώσχει συνεχέστερον αὕτη. κινοῦσι ᾿δὲ 
χαλκὸν καὶ σίδηρον ἄνϑρωποι πάντες, ὡς τοὺς δαίμονας 
ἀπελαύνοντες διότε κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον οἱ φωστῆρες 30 
οὐκ ἐπιπέμπουσι «ἢ γῇ ἀπορροίας ἀγαϑοσερινϑίον κωλυτι- 
κας τῶν φαύλων δαιμόνων. 

47. Διὰ τἰ τὰ ἑπταμηνιαῖα βρέφη ΛΥΑΡ ὅν τὼ δ᾽ 
ὀκτωμηνιαῖα οὐχέτε: ὅτε ὁ ἑπτὰ ἀριϑμός, τέλειός ἐστι τῇ 

φύσει, ὡς μαρτυρεῖ Πυϑαγόρας καὶ οἱ ἀριϑμητικοὶ καὶ 35 
οἱ μουσικοί" ὁ δὲ ὀχτὼ ἀτελής... καϑάπερ. καὲ τὰ τέρατα 
οὐ ζώσιμια τῷ μεὴ εἶναι αὐτῶν τὴν γένεσιν κατὰ πρόνοιαν 

Ἰ, ὃ 
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φύσεως, αλλ εἶναι ἀτελῆ κατὰ σελεονασμὸν καὶ ἀταξίαν 
ὕλης; ἑτερόμορφα πλαττόμενα. οὐδὲν γὰρ ἀτελὲς οὔτε κατὰ 
χρόνον οὔτε κατὰ διάτιλασεν καὶ γένεσιν ὑπὸ φύσεως γέ- 
γονεν, ὅϑεν οὔτε παραμόνιμιόν ἐστε" γεννῶνται δὲ ἑσυτα-- 

εμηνιαῖα τῷ τὴν διαπλαστικὴν δύναμιν τὴν ἐν μήτρᾳ ἰσχυ- 
οτάτην οὖσαν καὶ εὐρίσκουσαν αἷμα χρηστὸν καὶ σύμυ-- 
μέτρον, τάχιον ἀνύειν «ὁ ἔργον" οἱ δὲ τοὐναντίον δέκαμης 
ψιαῖα. ὅτι δὲ τέλειος ὁ. ἑπτὰ καὶ ὃ 'δέκα τῇ φύσει ἀριϑιμός, 
δῆλον ἐκ τοῦ διοικεῖν τὸν ϑεὸν τὸν περίγειον κόσμιον ἑπτὼ 

αὖ ἄστροις ἑπταμηνιαῖα δὲ τὰ βρέφη τοὺς ὀδόντας ἀὠναφέρει, 

-ὐτὰ ἔτη δὲ ἀποβάλλει" διότι ἑπτὰ δέ, ἡβάσκει" τρὶς ἑπτὰ δὲ 
νδροῦται" καὶ τὰ Ψψοσήματα δὲ ἀμαλόγως τῷ ἑπτὰ ἀριϑ'μῷ. 
ὑμοίως καὶ ἢ σελήνη τῷ ἑπτὰ ἀριϑμῷ σχηματίζεναι, ἐβδὸ-- 
“μᾶσι δὲ καὶ ὃ μὴν "διατυποῦται. ἑπτοὸὶ δὲ καὶ τὰ φωνήεντα. 

ας Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ δέκα ἀριϑμὸς παρὰ ᾿“ίριστοτέλη καὶ τοῖς 
φιλοσόφοις συμπιεριλαμβάνει τὼ ἐν γένεσει καὶ φϑορᾷ" 

καὶ πᾶς δὲ ἀριϑειὸς διὰ τοῦ δέκα γεννᾶται κατὰ ἀνακύ- 
πλωσιν "ὁ γὰρ ἕνδεκα καὶ ὁ δώδεκα καὶ οἱ ἑξῆς ἀνακάμτσιτου-- 

σὶν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ δέκα ἀριϑριοῦ ἄχρε παντὸς ἀπείρου 
Ὁ ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀριϑμοῦ" καὶ οἱ τότε δὲ δικαιότατοι ἄνδρες 
τὰς δεξιὰς ἑαυτοῖς παρεῖχον ὑπὲρ ἀσφαλείας πράγματος, 

ὃ τὸν δέκα ἀριϑμὸν προβαλλόμενοι" οἱ γὰρ' νῦν γράμμασιν 
ἐδίοις βεβαιοΐτνωι τὰ πράγματα. 

το 48, Διὰ τί ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ὀρϑὸν φὸ φὸν ἄγαν 

8 ϑλιβόμενον οὐ κλᾶται, πλάγιον δὲ τοῦτο πάσχει : ὅτι εἰς 

τὰς Θξείας μόνας ὁμιλεῖ «ὦ ϑέναρι τῶν χειρῶν καὶ ἐν βρα- 
χυτάτῳ μέρει αὐτοῦ ϑλίβεται" καὶ πελάγιον μέντοι καϑ' ὅλον 

φὸ ὄστρακον ϑλιβόμενον, εὐχερῶς ὑπομένει τὴν ϑλάσιν. 
49. Διὰ τί ἐπὶ τῶν ἠχούντων των φυσικῶς σρμώ-- 

ϑ0ο μενοι πάντες τὸν δάκτυλον ἐμβάλλοντες κινοῦσι τὸν πό- 
᾿ ΕῚ μ “ τ 3 ᾿ , ΕῚ , 

ρὸν ἐπὶ πολὺ; ὅτι ὁ ἀκουστικὸς πόρος δυρυνόμεγος δια-. 

φορεῖ τὸ ἐν αὐτῷ πνεὔῦμια ὅπερ ἐποίει τὸν ἦχον. ποσῶς δὲ 
καὶ ἀπὸ τῆς συντόνου κινήσεως λεπτυνόμενον ἐκκρίνεται. 

"50. Διὰ τί αἱ 'ϑήλειαι βραδέως λεϑιῶσιε τὴν κύστιν: 
86 ὅτι μάλλον τῶν ἀρρένων. εὐρύπορον ἔχουσι ΦῸν τράχηλον 

τῆς κύστεως ὡς καὶ συνεκχρίνεσϑαι τῷ οὔρῳ τὸ περίττόν. 
δ1; Διὰ τί τὰ ἄγρια φυτὰ εὔκομα καὶ ἰσχυρά: ὅτε σεαρ᾽ 
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αὐτῆς τῆς φυσικῆς δυνάμεως καὶ γεννῶται καὶ τελεσιουργεῖται 
καὶ οὐκ ἀπὸ τέχνης ἢ γεωργίας. οὔτε μὴν ἐκ πλήϑους ὕδατος 
καὶ σελείστης ὑγρότητος γεννᾶται καὶ τρέφεται καϑάπερ τὰ 
ἥμερα, ἥτις ἐκϑηλύνει τὼ τιχτόμενα. ἢ ὡς τινές φασιν, ὅτε 

τῶν μὲν ἀγρίων ὥσπερ μηρόν ἐστι, τῶν δὲ ἡμέρων μητρυιτά. 
ὅῷ. Διὰ τί ἐπὶ τῶν μυῶν αἱ ἐγκάρσιαι τομαὶ δυσια- 

τότεξαι καὶ δυσχημάτιστοι τῶν ὀρϑῶν; ὅτι πολλαὶ ἶνες 
τέμνονται νευρώδεις. ἡ γὰρ φύσις τὸ νεῦρον διαξάνασα 
σπανταχόϑεν εἰς πολλὰς ἶνας ἐπ᾽ εὐϑείας παρενύφανεν, 
οὕτω τὴν σάρκα καϑάπερ χρόχην στήμονι. καὶ πεποίηκε 
φὸν μῦν ἐοικότα κατὰ τὸ σχῆμα τῷ ζώῳ" πάλιν δὲ αὖ- 
τὸν συνάξασα, πεποίηκεν ἀντίστροφον νεῦρον, τὸν λεγό-- 
μδνον τένοντα ὄγτπτερ προσέφυσε κατὰ τὸ πέρας τοῖς ἄρ- 
ϑροις τῶν κινουμένων μορίων. ἐσειδῃ δὲ οὐκ ἠδύνατο στὸ 
μαλακὸν σκληρῷ συνάψαι ἁπλῶς οὕτως ἀμέσως (ἐναντία 

γὰρ} ἀνέφυσε διὰ τῶν ὀστῶν καὶ τοῦ μυελοῦ νευρωδὲς τι 
μόριον λεγόμενον σύνδεσμον καὶ ἐν αὐτῷ συνέδησε τὸ πέ- 
θας τοῦ τένοντος; ὅϑεν διὰ τὸ συνδεῖν σύνδεσμος ἐκλήϑη. 

ὅπου μὲν ἣν χρεία τοῦ ἕλκους μόριον εὐμέγεϑες καὶ ἰσχυ- 
ρόν, ὡς σκέλος, ἐχεῖ σφαιροειδῶς τὸν μῦν διέσελασε πρὸς 

τὸ χωρεῖν αὐτὸν πολλὴν δύναμιν κινητικήν" ὅπου δὲ με- 

πρὸν καὶ ἀσϑενὲς ὡς βλέφαρον ἢ ἐπιγλωτείδα, ἐκεῖ τὸν 
μῦν ὥσπερ ὑμενώδη κατεσκεύασε διὰ τὸ μὴ δέεσϑαε πολ- 
λῆς δυνάμεως ὐνῆν νι καὶ κατὰ ἀναλογίαν τοῦ κπινου- 

μένου μορίου καὶ ὁ μῦς γεγένηται. 
59. Διὰ «τἱ τίνες βασκαίνουσι καὶ μάλιστα παῖδας ; 

διότι πολλὴν ἔχουσιν εὐπάϑειαν καὶ τροπὴν τῆς φύσεως. 
«ὁ δὲ γινόμενον τοιοῦτόν ἐστιν" τινὲς ἐκ πολλῆς κακίας 

ψυχῆς, φύσιν ἔχοντες ἐπὶ τοῖς καλοῖς δάκνεσθαι, τῷ ἀμέτρω 

:υ 

15 

20 

25 

φϑόνῳ τῆς κακίας αὐτοῖς διεγειρομένης, ὥσστερ ἰώϑης τις 30 

οὐκαὶ φϑοροποιὸς ἀκτὶς ἔξεισιν ἀπὸ τῆς χόρης αὐτῶν" καὶ 

“αὐτὴ εἰσιοῦσα διὼ τῶν ὀφϑαλμῶν τοῦ φϑονουμένου τρέ- 
ψει. τὴν ψυχὴν καὶ τὴν φύσιν εἰς δυσκρασίαν καὶ τοὺς 
χυμοὺς ἐπὶ σῆψεν καὶ εἰς νόσον ἄγει τὰ σώματα τοὐτων" 
᾿ὅϑεν καὶ οἱ πολλοὶ καϑαριευύμιενοι παραφυλάττονται καὶ 35 

σπ-αραιτοῦνται βλέπειν. νεχρούς" αἱ γὰρ ὀπτικαὶ ἀκτῖνες, 
ΓΠᾺ - ΝΜ έ . εἶ ᾿ ᾽ ᾿ 2 

᾿απιοῦσαι πιρὸς τὰ ψεξρὰ σώματα κατ᾽ ἀνταγάκλαοιν ἀνα- 
5 ΓῚ 
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φέρουσι μολυσμόν τινὰ διὰ τῶν ὀφϑαλμῶν τῇ ψυχῆ. καὶ 
φύσει παῖδες διὰ τὸ εὐπαϑὲς τῆς φύσεως μᾶλλον ἁλίσκονται. 

ὅ4, Διὸ τἰ ἐπί τινων σφόδρα βηττόντων ἢ ἐμούντωψ, 

ὥσπερ ἀστέρες πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶν προφαίνονται: διότε ἡ 
5. δύντονος ἐπὶ τὼ ἔσω ϑλίψις τοῦ ϑώρακος καὶ τοῦ στο- 

μάχου ἀγωϑεῖται τὰ ὑγρὰ σὺν τοῖς πνεύμασιν ἐπὶ τὰ ἄνω 
καὶ ταῦτα παριόντα διὰ τῶν ὀφϑαλμῶν ἐπιϑολοῖ τὸ ὀπει- 
κὸν πνεὔύμα᾽ καὶ τοῦτο ἔξω φαντάζοντα ὡς κατ᾽ ἀλήϑειαν" 

εἰ μὲν οὖν ἀτμὸς ἐπὶ μήκης εἴη, μακρὰ ὁρῶσιν εἰ δὲ λε- 

τὸ κιϑώδης, χρυσίζοντα, εἰ δὲ κασινώδης ἀπὸ φλέγματος, λευκά" 
καὶ καϑόλου πρὸς τὸ σχήμια καὶ τὴν χρόαν τὰ φαινόμενα" 

ἐπὶ δὲ φρενιτικῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου ἐπὶ τὸ ὀπτικὸν 

φινεύμα οἱ ἀτμοὶ παρέχονται" καὶ οἱ ὑπὸ χύσει πιδξιραζόμε- 
δ νοι τὰ αὐτὰ ὁρῶσιν. 
ι5 δ. Διὰ «εἰ οἱ ὑδροποτοῦντες ὀξυωπέστεροι: ὅτι ὁ πο- 

λὺς οἶνος ἐπιϑολοῖ τὸ ὀπεικὸν σινεύμα" ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων αἰσϑήσεων. 

80. Διὰ τί οἱ γλαυκόφϑαλμιοι ἐν ταῖς ὀφϑαλμίαις πλέον 
ὀδυνῶνται καὶ οὔτε στύψιν φέρουσιν; ὅτι τὸ κρυσταλλοει- 

0 δὲς ὑγρὸν καὶ τὰ ὑγρὰ τῶν ὀφϑαλμῶν ἔχουσι προπετέστερα 
ἐπὶ τὰ ἔξω. καὶ διὰ τὴν εὐπάϑειαν, καὶ αἰσϑητικώτερα. οἱ 
δὲ μελανόφϑαλμιοι διὰ τὸ ἐνανείον ἧττον εὐαίσϑητοι. 

7. Διὰ τί ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ μὲν ἁπλῶς ἐμοῦν-- 

τες φλέγμα κενοῦσιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ συλέον, χολήν, εἶτα καὶ αἷμα; 
25 ὅτε συντόνῳ κέχρηνται σπαράξει" καὶ τὰ ἐν τῷ βάϑει ἐμ-- 

σιεσταρ μένα κενοῦσι" τὸ μέντοι φλέγμα παχὺ ὄν, ἐμσιε-- 

σιλασμένον ἐστίν, καὶ ὀλίγος ἐρεϑισμὸς κινεῖ αὐτὸ πιρὸς 

ἔμετον" ἐὰν δὲ εἴη καὶ χολὴ ἐπιπλέουσα τῷ κύτει τῆς 
γαστρός, ταχύτερον κενοῦται τοῦ φλέγματος. οἱ μέντοι ἐν 

30 ταῖς φλεψὶ χυμοὶ τοιαύτην ποιοῦνται τὴν κένωσιν ἐπὶ τῶν 
καϑαρτηρίων" ἡ γὰρ φύσις αὐτὸ τοῦτο προειδυῖα, ὡς ἐσεὶ 
κακοχύμου ἐδέετο καϑάρσεως τὸ σώμια. τὼ πέρατα τῶν φλε-- 
βῶν ἀπετελεύτησαν εἰς τὸ κύτος τῆς κοιλίας, καϑάπερ. καὶ 
ἐπὶ μήτρας διὰ τὴν μηνιαίαν κάϑαρσιν, καὶ ἐπὶ ἕδρας καὶ 

35 δινὸς διὰ τὴν ἐκ νόσων κένωσιν", ἅπερ στόματα φυσικῶς, 
σιαιδϑαγωγούμιενα μύει τὸν σιάντα χρόνον, ἄχρις ἂν ἡ χρεία 

δε μην δες ἀσούνιο ἔχιν χεη»»:.... 

καλῇ. ἐν μὲν οὖν ταῖς καϑάρσεσι τῶν ὀξέων πυρετῶν, αὐτο-- 



ΡΒΟΒΙΕΜΑΤΌΝ ΞΕΈΟΤΙΟ ἢ. 69 

μάτως ὑσεὸ τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως ἀνοστομούμενοι κε- 

ψοῦσι τὸν ἐν ταῖς μεγάλαις φλεψὶ καὶ ἀρτηρίαις πεφϑέντα 

χυμὸν ἢ διὰ γαστρὸς ἢ διὰ στόματος" ἐν δὲ τοῖς δεδωμνέ-- 
ψοῖς καϑαρτηρίοις βίᾳ ἀνευρυνόμενα συγχωροῦσιν ἕλκειν 

τῷ καϑαρτηρίῳ. τὸ μὲν γὼρ ἐν αὐτῷ πέπερι ϑερμὸν ὃν ὁ 
καὶ ἡ σχαμωνία καὶ εἴτε παραπλήσιον φύσει ϑερμὰ ὄντα 
ἀνοίγουσε τὰ στόμια" καὶ εἴ τι ἕτερον ϑερμὸν εἶδός ἐστιν 
ἐν αὐτῷ, ἰδικῶς δὲ καὶ φυσικῶς λοιπὸν ἕλκει ἕκαστον τον 

οἰκεῖον χυμὸν ὡς ἐν ἀρχαῖς εἴρηται. τὸ μέντοι αἶμα ὡς 
οἰκεῖον ὑσιὸ φύσεως κατεχόμενον τῇ βίᾳ ἑλκόμενον ὕστε- 80 
ρον κενοῦται ἐν Ῥαῖς ὑπερκαϑάρσεσι. ' 

ὅδ. Διὰ τί τὰ βάρη εὐφορώτερον ἐν τοῖς ἀριστεροῖς 

φέρομεν ἀσϑένεσιν οὖσιν, ἤτιερ ἐν τοῖς δεξιοῖς: ὅτε μᾶλλον 
τὰ δεξιὰ ὡς ἰσχυρότερα βοηϑοῦσι τοῖς ἀριστεροῖς, καὶ σεο-- 

σῶς ἐπικουφίζει τὸ βάρος συμτπιάσχοντα " τὰ μέντοι λαιοὸ τ5 
ὡς ἀσοϑενῆ τοῦτο ποιεῖν οὐ σϑένει. 

ὅ9. Διὰ τί τὸν σίφωνα ἐκμυζοῦντες ἕλκομιεν τὸν οἶνον 

ἢ ἕτερόν τι ὑγρόν: οὐχ ἡ ἕλξις τῶν χειλῶν ἐσεισπιᾶται τὸ 
ὑγρόν, ἀλλ᾽ αὶ βία τοῦ κενοῦ. ὁ γὰρ πόρος τοῦ οσίφωνος 

ἀέρος πεπλήρωται, σώματος ὄντος λεπιτομιεροῦς. καὶ ἐπειδὴ 3. 
ἀδύνατον, σώματα δύο τυγχάνειν ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ 
κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον (λέγω δὴ ὑγρὸν καὶ πνεῦμα) ἔτι 

Τ γὲ μὴν οὐδὲ τόπιον καὶ χώραν εἶναι κενὴν χωρὶς σώματος " 
σιᾶσα γὰρ χώρα ἢ στερεὸν στεριέχει ἢ ὑγρόν, πνεύμα" ἐπ-- 
αναγκὲς οὖν διὰ τῆς ἐκμυζήσεως τοῦ ἀέρος ἑλκομένου ἀπο 5. 
φοῦ σίφωνος συνακολουϑεῖν τὸ ὑγρὸν τῇ ἀπειλῇ τοῦ κε- 
ψοῦ" τοῦτο τοίνυν ἴσϑι γενόμενον καὶ ἐπὶ καϑετῆρος" τὸ 
γὰρ ἐμβαλλόμενον ἐν αὐτῷ ἔριον ἑλκόμενον συνεξάγει «ο΄ 
συνεῦμα., καὶ οὕτω σπιάλιν τῇ ἀπειλῇ τοῦ κενοῦ συνεφέλκε- 
'φαι τὸ οὖρον" τοῦτο πάσχει καὶ τὰ στραγγεῖα τὰ ἰατρεκά" 30 
καὶ ἡ σικύα δὲ τοῦτον ἕλκει τὸν τρόσιον. τὸ γὰρ ἐμιβαλλό- 
μενον συῦρ χέει τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα, λειιτύνον αὐτόν, καὶ 
κενοῖ ἐξ αὐτῆς" καὶ οὕτως λοιπὸν ἐμβαλλομένης τῷ σώματι, 
καὶ φτοῦ πυρὸς σβεννυμένου, καὶ κενοῦ τόπου παραμένον- 

Ἰ τος, ὠνάγκη, ταύτην ἕλκειν τὸ αἷμα «τῇ τοῦ κενοῦ πάλιν :5 

Ἢ ἀπειλῇ. καὶ καϑόλου στ«ὦντα τὸ ἕλκοντα τοῦτον ὑπομένει 

Ἵ τὸν τρύπον ἐπὶ τούτων" καὶ οὔτε ἡ ϑερμότης ἐστὶν ἡ 
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ἕλκουσα, οὔτ ἡ ἐπίσπασις τοῦ στόματος" καϑὼς ὁ καϑε- 

φὴρ δείκνυσε κατ᾽ οὐδέτερον τούσων ἕλκων" ἕλκεται δὲ καὶ 

ὑσιὸ ϑερμότητος ὡς ϑαψίας κατάχρισις. καὶ ὑπὸ ἰσχυροῦ 
'φὸ ἀσϑενές᾽ καὶ ἰδιότητε ὡς ὑπὸ μάγνητος σίδηρος, καὶ 

5. αἷμα ὑπὸ τῶν μορίων. 
60. Διὰ «τί αἱ μὲν φυσικαὶ δυνώμεις σύμφυτοι, αἱ δὲ 

ὃ ψυχικαὶ ἐποίρρυτοι : ὅτε αἱ μὲν φυοικαί, λέγω δὴ ἑλκτική, 
καϑεκτική, αἀλλοιωτική, ἀποκριτική, πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν ἀφο--. 
ρῶσι τὸ ἀναγκαῖον ἔχουσαι. αἱ δὲ ϑυμικαὶ καὶ ψυχικαὶ καὲ 

τυ αἐσϑητικαὶ καὶ κινητικαὶ πρὸς τὸ εὖ ζῆν τὸ χρήσιμον ἔχου-- 

σιν. τὸ μὲν γὰρ μὴ τρέφεσϑαι τὸ μόριον, φϑορὼν ποιεῖ" τὸ 

δὲ μὴ κινεῖσϑαι ἢ μὴ ὁρᾶν ἢ μὴ ἀκούειν οὐκέτε ποιεῖ ϑά- 
γατον. ἐν μέντοι τῷ ϑώρακι διὰ τὴν ἀπειλὴν τοῦ πνιγμοῦ 
φῇ ἀδιαλείτιτῳ ἐσιρροίᾳ τῆς κινήσεως, σοφίζεται ὡς δοκεῖν 
ιοσύμφυτον εἶναι. αἱ δὲ φυσικαὶ δυνάμεις ταύτην ἔχουσε 
τὴν τάξιν καὶ τὸν ἀριϑμὸν διὼ τοιαύτην αἰτίαν. ἡ τροφὴ 

καὶ τὸ αἶα ἄψυχον ὃν οὐχ οἷόντε ἦν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσκολ-- 
λᾶσϑαι τῷ τρεφομένῳ μορίῳ. ἐχρῆν οὖν εἶναι δύναμιν τὴν 
ἕλκουσαν πάλιν, ἐπειδὴ π-ὧν τὸ ἀλλοιώμενον καὶ μεταβαλ- 

10. λόμενον σῶμα ἐν χρόνῳ τοῦτο στάσχει σταρὰ τοῦ ἀλλοιοῦντος 
καὶ δρώντος" παὶ οὐκ ἀχρόνως ἀνάγκη γενέσϑαι δευτέραν 

δύναμεν καϑεκτικὴν σιρὸς ὑπηρεσίαν τῆς ἀλλοιούσης τὸ 
-ν 2 - ; , ᾿ « ᾽ , ωὐν 

αἷμα καὶ ἀρκοὔντω χρόνον. τρίτῃ λοισπτὸν ἡ ἀλλοιωτικῇ 

ἐπειδὴ δὲ πέττουσα ἡ ἀλλοιωτικὴ τὸ μὲν χρηστὸν τοῦ αἵ- 
28 ματος προσέφυσε τῷ μορίῳ εἰ οὕτως ἔτυχε τῷ νεύρῳ, τὸ 

δὲ ἀχρεῖον κατέλειψε, καὶ τοῦτο παραμένον οὐ μόνον τὴν 

ὁδὸν ἀπέφραττε καὶ τοὺς πόρους τῆς μελλούσης δευτέρας 
ἕλξεως τοῦ αἵματος πρὸς τροφήν, ἀλλὰ καὶ παραμένον 
ἐσήτεετο, δῆλον ὡς ἐξ ἀνάγκης τετάρτη τις ἐγίνετο δύναμις 

30.7 ἀπτοκριτινή, ἥτις διὰ τῆς ἀδήλου διατινοῆς καὶ αἰσϑητῆς 
τῆς διὰ τῶν ἱδρώτων ἐξέκρινε τὸ περίστωμα. αὕτη μὲν οὖν 
ἢ τάξις καὶ ὁ ἀριϑμὸς τῶν φυσικῶν δυνάμεων. γίνωσκε δὲ 
ὡς ἐπὶ τινων μὲν μορίων ὁμότιμον ἔχουσι τὴν δύναμιν" 
ὡς ἐπὶ νεύρου καὶ φλεβὸς καὶ ὀστέου, ἐν οἷς μορίοις ἡ 

35 ἐνέργεια, ἰδία μόνου ἦν. ἐπὶ δὲ τινων μία ἐστὶν ἐπετετα-- 
μένη, ἐφ ὧν ἡ ἐνέργεια οὐ μόνον ἰδία ἀλλὰ καὶ κοινή ἔστε, 
συμβαλλομένη παντὶ τῷ σώματι" οἷον ἐν κοιλίᾳ καὶ ἥπατι 

οὐδμοδοδδδνν ϑετονε::.. 
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μᾶλλον ἡ ἀλλοιωτικὴ ἐπιτέταται τῇ δυνάμει, καὶ τῇ ἐνεργείᾳ." 
ἐν δὲ σπληνὴ καὶ στομάχῳ καὶ χοληδόχῳ κύστει καὶ νεφροῖς 

μᾶλλον δὲ ἡ ) ἑλκτική" ἐν δὲ ἐ ἐντέροις: καὶ οὐρηδόχῳ κύστει μιᾶλ-- 37 

λον ἡ ἀποκριτική" ἐν δὲ μήτρᾳ μᾶλλον αὶ καϑεκτική. ὁμοίως 

δὲ καὶ ἐτιὶ τῶν πέντε αἰσϑήσεων εὐρίσκομιἐν ἐπέ τίνων μίαν - 
μᾶλλον ἐπιτετα μένην" οἷον ἐν κυνὶ μὲν τὴν ὀσφρητικήν" ἐν 
δὲ ἀετῷ τὴν ὀπτικήν, ἐν δὲ τῷ λεγομένῳ πρωτογούστῃ ᾿1ν- 
δικῷ ζῴῳ ὄντι τὴν γευστικήν, ἐν δὲ ὄφεσε: καί τισιν ὀρνέοις 

ρον ἀτιτιχήν." κατὰ δὲ τοὺς. χῆνας τὴν ὠκουστεκήν. 

ΘΙ. Διὰ «ἰ πέντε μόναι αἰσϑήσεις καὶ μὴ πλείους ἢ τὰ 

ἀρόϑνϑυ, ὅτε πρὸς τὴν φύσιν καὶ τὸν ̓ ἀριϑιμόν" τῶν αἰσϑη- 
τῶν καὶ τὰ αἰσϑητήρια. ἡ μὲν γὰρ ὠφὴ δοκεμάξει τραχέα. 

καὶ λεῖα καὶ σχληρὰ καὶ μαλακώ, καὶ ποιότητας. ἅπερ ἐν 

φοῖς ὀνεβεοῖς εἶσιν" κι δὲ γεῦσις γλυκὺ καὶ πικρὸν καὶ ἀλμυ- 

θὸν καὶ τὰ ὅμοια, ἅπερ ἐν ὑγροῖς εἷσι καὶ χυμοῖς" ἡ δὲ τ5 

ὄσίρρησις, δυσώδη καὶ εὐώδη, ἅτιερ ἐν ἀφμοῖς ὑπάρχει. ἡ δὲ 
ἀκοὴ ψόφων, καὶ ἤχων γγωσνιη} ἅπερ περὶ: σληγὴν ἀέρος 

πάρεστι». ἡ δὲ ὄψις περὶ τὼ χρώματα, ἅπερ ἐν λεσιτο-- 

τάτῳ καὶ Κοπωδμαλε τυγχάψεϊ πινεύματι. τὸ γὰρ στερεὸν 
χεόμενον, ὑγρὸν γίνεται, τὸ δὲ ὑγρὸν «-άλιν ἀτμός, ὁ δὲ 
ἀτμὸς ἀὴρ καὶ στινεῦμα λεπτὸν καὶ ὥσπέρ «τις σειθὰ καὶ 
τάξις ἀπὸ γῆς ἄχρις οὐρανοῦ πέφυκεν. διαφέρει δὲ ἀὴφ' 
πνεύματος κινήσει καὶ λετιτότητε τὸ γὰρ πνεῦμα ἀήρ 
ἔστι κινούμενος ὡς ἐπὶ ἀνέμων" κινούμενον δὲ ἐξ ἀνάγκης 
καὶ λεφσετύνεται. 

02. “ιὰ εἰ ἐπὶ τῇ τοῦ ὀστέου φϑορῷ, ἢ ἐπικειμένη 
σάρξ εὑρίσκεται πλαδαρὰ καὶ βρυώδης καὶ πελία: ὅτε ἡ 
φϑορὰ γίνεται κατὰ δυσχρασίαν τοῦ μορίου" ἡ δὲ δυσκρα-. 
σία φϑείρει καὶ ἀδικεῖ τὴν ἀλλοιωτικὴν δύναμιν. αὕτη οὖν 
οὐ σϑένει γνησίαν σάρκα γεννῆσαι καὶ στερεὼν καὶ ᾧὅο-- 390 
δίζουσαν. τὸ γὰρ αἷμα κατὰ φύσιν οὐ μεταβάλλεται- 

68. Διὰ τί ἐπὶ πάντων τῶν μεταβαλλομένων τὸ γεν- 
γώμενον ἀπομόργνυται τὴν τοῦ γεννῶνεος καὶ ἀλλοιοῦν- 

τος χρόαν : ὅτι μεταβαλλουσαί εἰσι δυνάμεις αἱ φυσικαί" 

ταύτας δὲ ἡ φύσις ἐνεπίστευσε κατοικεῖν ἐν τοῖς στερεοῖς ἢ 

ὡς ἑδραίοις οὖσι μορίοις, λέγω δὲ νεύροις καὶ ὀστοῖς καὶ 

φλεψὶ καὶ ὑμέσε καὶ ἀρτηρίαις, οὔτε δὲ ἐν τοῖς ὑγροῖς 

25 
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οὔτε ἐν τοῖς πνεύμασιν ὡς ῥυτοῖς καὶ ἀβεβαίοις. καὶ εὐ- 
χερῶς προδιδόασι τὰς δυνάμεις. ἐσεὶ γὰρ τὸ πᾶν σῶμα 
ἐκ τῶν «τριῶν τούτων σύγκειται, ταῦτα δὲ τὰ στερεὼ λευ- 
κὴν ἔχει τὴν χρόαν, εἰκότως καὶ ἡ ἐν οὔρῳ “πέψις λευκή, 

5 καὶ τὸ πύον καὶ τὸ. γάλα. καὶ τὸ σπέρμα καὶ ἡ μύξα 
καὶ αἱ λῆμαι καὶ ἢ ἡ γαλακτώδης ἐν “κοιλίᾳ τροφὴ καὶ τὰ 
σαραπλήσια. «ὸ δὲ αἷμα ἐρυϑρόν, ἐπειδὴ καὶ τὸ γεννῶν 
αὐτὸ ἧπαρ ἐρυϑρόν. τῶν δὲ γεννωμένων τὰ μέν ἐστι 
σάντῃη παρὰ φύσιν, ὡς λίϑος καὶ ἕλμινϑες καὶ σκώληκες 

10 καὶ σ΄ῶροε ποδαγρῶν καὶ λειχῆνες καὶ λεῦκαι καὶ τὰ ὅμοια 

ἐκ φϑοροποιοῦ χυμοῦ τὴν γένεσιν ἔχοντα" τὰ δὲ πάντη 
κατὰ φύσιν ὡς σπέρμα καὶ γάλα καὶ αἷμα καὶ βρέφος 
καὶ σὰρξ καὶ τὰ παραπλήσια, φύσεως ὄντα γνήσια βλαστή-- 
ματα" τὰ δὲ μέσα. τῶν κατὰ φύσιν καὶ σαρὰ φύσιν ὡς 

το τὰ τῆς φύσεως πεψάσης περιττώματα" λέγω «δὲ πτύαλον, 

σκύβαλον, οὖρον, βλένναι » κυψέλη ᾽ λήμαι καὶ. τὼ ὅμοια. 
αἱ δὲ εὐχρασίαε γεννῶσι τὰς φυσικὰς δυνάμεις καὶ ψυχι-- 
κας κατά τινας, ἢ ὄργανα αὐτῶν εἰσιν, ὃ καὶ ἀληϑέστε- 
ρον" πρὸς γὰρ τὴν κατασκευὴν τοῦ ὀργάνου ἐνεργεῖ καὶ 

20 ἡ δύναμις" οὕτω γὰρ καὶ χορδῶν. ἐν κιϑάρᾳ ἢ ὀπῶν ἐν 
αὐλῷ καλῶς διακειμένων, ἐνεργήσει καὶ ὁ τεχνίτης. ἄριστα" 
φαύλως δὲ διατεϑέντων, οὐκ ἐνεργήσει καλώς" αὐτὸς μὲν 
μὰδὶν. πάσχων » δυνάμει δὲ ἔχων φὴν τέχνην σωξομένην 
καὶ οὐ κατ᾽ ἐνέργειαν. οὕτως οὖν καὶ ἐγκεφάλῳ εἰ οὕτως 

25 ἔτυχεν διαστραφέντες ὑπὸ δυσκχρασίας, οὐκ ἐνεργήσει μὲν 
ψυχὴ λογιστική" κατ᾽ αὐτὴν δὲ ἄτρεπτος μένει δυνάμει 

φυγγάνουσα κατὰ τὴν ἐνέργειαν διὰ τὸ ἀϑάνατον. εὐπο- 
ρήσασα δὲ πάλιν ὀργάνου εὐχράτου τὴν δύναμιν εἰς ἐνέρ- 
γειαν προβάλλει καλῶς" ἡ εὐκρασία οὖν τῶν μορίων τὰς 

30 δυνάμιεις διασώζει, αἱ δὲ δυνάμεις τὰς ἐνεργείας προβαλ-- 
38 λουσιν, αἱ δὲ ἐνέργειαι τὸ ἔργον. οἷον ἡ ϑερμὴ καὶ ὑγρὰ 

σύμμετρος κρᾶσις τοῦ ἥπατος βλαστάνει τὴν ἐξαιματωτι- 
κὴν δύναμιν, ἢ φυλάσσει κατά τινας" ἡ δ᾽ ἐξαιματωτικὴ 
γεννᾷ τὴν ἐξαιμάτωσιν" ἡ δὲ. ἐξαιμάτωσις δείκνυσι τὸ ἔρ- 

35 γον αὐτὸ τὸ αἷμα δυνατὸν δὲ κατὰ ἀνάλυσιν καὶ ἀνα- 
ποδισμοὸν εἰσιεῖν, εἰ ἐγένετο αἶμα, σώζεται ἡ ἐξαιμάτωσις" 
εἰ δὲ αὐτὴ ἔρρωται ἡ ἐξαιμιατωτικὴ δύναμις" εἰ δὲ αὐτὴ 
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σώζεται. δῆλον δὲ ἡ εὐχρασία τοῦ ἥπατος" εἰ δὲ ἡ εὐκρα- 

σία σώζεται, καὶ ἡ κρᾶσις τῶν στοιχέων πεσαιδαγώγηται. 

604. Διὰ «ἰ τὸ ὀξος προσροινόμιονον τῇ μήτρᾳ πολέ- 

μον: ὅτι διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν αἰσϑητικωτάτην διὰ τὸ ἄμε- 

φρον ἡ δύναμις «ῆς τοῦ σπέρματος εἰςδοχῆς, γέγονεν ἄγαν ὁ 
νευρώδης ̓  καὶ διὼ τὸ ἐκτείνεσϑαι δὲ ἀμέτρως, ἐν τῇ κυο-- 
φορίᾳ. 'φὸ τοίνυν ὄξος τῇ δριμύτητι σιλήττον καὶ δάκνον. 

αὐτήν, ἀνιᾷ" καϑιάσιερ καὶ τὸν ϑώρακα ὑμενώδη χαὶ μυω- 

δὸν τυγχάνοντα. τινὲς δὲ φασιν, ὡς κατὰ ἀντιπαάϑειάν τινὰ 
πολέμιόν. ἐστιν, ἱστοροῦντες, ὡς ἰατρίνην “τοτὲ κατὰ τὸν τὺ 
φοκετὸν τὸ χορεῖον κλέσστουσαν κατὰ γυναῖκα, μεσϑοῦ χά- 

θεν: ἐπιραίνουσαν ὀξος σὺν ἑτέρῳ. φινὶ εἴδει, τούτῳ εἶχε, 
φὴν τετοκυῖαν σπωμένην καὶ ἄγαν ὀδυνωμένην. “προσ- 
ποιουμένῃ δὲ τὸ ϑεραπεύειν ἐπέρραινέ τενὰα πάλιν τῷ χορείῳ 
καὶ εἶχεν ἐκείνην ὑγιαίνουσαν. καὶ τοῦτο φωραϑῆναι στίράτ-- το. 

φουσα, δίκην “ταρέσχε τῆς δυσσεβείας. ἐν δὲ ταῖς ὑστερι- 
καῖς πινιξί τινες τὸ μὲν εὐώδη προσφέρουσι τῇ μήτρᾳ, τὰ 
δὲ δυσώδη τῇ ῥινί, νομίζοντες τῷ εἶναι αὐτὴν ζῴον, φεύ- 

,γειν μὲν τὰ δυσωδή, προστρέχειν δὲ τοῖς εὐώδεσι καὶ οὕτω 
φὸν οἰκεῖον ἀπολαμβάνειν τόπον" ἐμοὶ δὲ μᾶλλον φαίνε-- 90 
φαὶ, τὸ μὲν εὐώδη λεπτομεροῦς ὄντα δυνάμεως καὶ ϑερμῆς, 
φέμνειν καὶ διαφορεῖν τὸ γλίσχρον τοῦ ἐν τῇ μήτρᾳ νοσο- 

σοιοῦ χυμοῦ, τὸ δὲ δυσώδὴ παχυμεροῦς ὄντα δυνάμεως 
ἐμφράττειν τοὺς πόρους καὶ μὴ ἐᾶν αὐτὴν ἀνατρέχειν. 
ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιληπτικῶν κατάπτωσιν ποιεῖ τὰ δυσώδη, ὡς 5 

σιτεροὶ καιόμενα, λίϑος γαγάτης, ἄσφαλτον, κέρας παν- 
τοῖον, ἐλλύχνια, ἔρια πεπισσωμένα καιόμενα, λίϑος Θρᾳ- 

κίας ὕδατι μὲν χαιόμενος, ἐλαίῳ δὲ σβεννύμενος" ἡ γὰρ ὃ 
ἀναφερομένη διὰ τῶν ῥινῶν παχυμέρεια τῶν ἀτμῶν πα- 

χύνει καὶ πιλοῖ τὸ ψυχικὸν πνεῦμα ἤδη πρόσληψιν ἔχον 30 
συαχύτητος καὶ ψυχρότητος καὶ ἀνεπιτήδειον ποιεῖ τὸ ψυ- 
χικὸν πνεῦμα τῇ ψυχῇ πρὸς ἐνέργειαν. μὴ ὀχούμενον οὖν 
ὑπὸ ψυχῆς τὸ σῶμα τῷ οἰκείῳ βάρει ἐλεγχόμενον κατα- 

ν᾿ σιίπτει. 
θὕ. Διὰ τί τἀναντίω τῇ ποιότητι τὸ αὐτὸ ποιεῖ πάϑος: 35 

οὕτω γὰρ ϑερμότης καὶ ψυχρότης ῥῖγος ἐργάζεται. φημὶ 
ὅτε κατ᾽ ἄλλην αἰτίαν καὶ διάϑεσιν" γίνεται γὰρ ἀπὸ χολῆς 
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ξανϑῆς γος δῥιμείας οὔσης τῷ δακνόμενα καὶ κεντού-- 
μενα τὸ μόρια ἐπεγείρεσϑαι πρὸς ἀπόκρισιν. καὶ τούτου 

συνεχῶς γιγνομένου καὶ τῆς μὲν ἐσιρρεούσης καὶ κεντού- 
σης, τῶν δὲ ἐπεγειρομένων κατὰ διαδοχήν, γίνεται τὸ ῥῖγος. 

6 γίνεταε δὲ καὶ ἀπὸ ψύξεως τῇ ἀμέφτρῳ μεταβολῇ" ξενιζο-- 

μένης τῆς φύσεως τῶν μορίων" καὶ σιάλιν συνεχῶς ἐπανε- 

σναμένων σιρὸς ἀπόκρισιν. τὸ γὰρ σύμμετρον Ψίλον τῇ 
φύσει τῶν μορίων, τὸ δὲ ἄμιετρον ἀλλότριον καὶ βλαβε- 
ρόν. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ νύχρυθ" γίνϑται δὲ πιερίψυξις 

τὸ πρώτη, εἶτω ἐπιταϑεῖσα φρίκη, εἶτω ἔτε μᾶλλον ῥῖγος. 
.66. Διὰ τί οἶνον σὺν ἄρτῳ ἐν πυρετῷ καὶ ἀδυναμίᾳ 

δεδώκαμιεν καὶ οὐκ ἐπηυξήσαμεν τὸν πυρετόν «τῇ τοῦ 
οἴγου, ϑερμύτητι; ὅτι πρῶτον μὲν βραχὺν παρέχομεν καὶ 

ἀσϑενῆ. καὶ οὕτως "ῇ μετρίᾳ ϑερμότησι πυρούμενος ϑᾶτ- 
τό τὸν ἀναδίδωται κατὰ πάντα «τὰ μόρια" σὺν τῇ τοῦ "ἄρτου 

δυνάμει" καὶ οὕτως τρέφων τὰ μόρια ἐπεγείρει αὐτῶν τες 
δυνάμεις πιρὸς πέψιν τοῦ νοσοποιοῦ χυμοῦ. ὁμοίως δὲ καὶ 
ὁ οἶνος τρέφων ῥώννυσι" γίνωσκε γὰρ ὑπὲρ πάσας τὰς. 
τροφὲς ἰδιότητά τινὰ ἔχειν τὰ δύο ταῦτα πρὸς ϑοέψιν καὶ. 

0 ῥῶσιν τῶν μορίων συμμέτρως δεδόμενα. καϑὼς ὁ ϑειότατος ' 

“Ὅμηρος μαρευρεῖ λέγων" σίτου καὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ 
μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. προέταξε δὲ πάλιν τὸν σῖτον τοῦ 

οἴνου, διὸ τὸ δύνασϑαι τρέφειν καὶ μόνον χωρὶς οἴνου: 

μόνος δὲ ὁ οἶνος χωρὶς ἄρτου τρέφειν οὐ δύναται. εἰ δὲ καὶ 
39 συμιβαίη τι σφάλμα, δύναται τὰ μόρια ἀνασφήλαντω διορϑώ- 

σασϑαι τοῦτο" καὶ ὀσφραινόμενα δὲ τὰ δύο ταῦτα τῇ οἷ-- 

κείᾳ ποιότησι δύνανται “ῥωννύειν παραπεμπιόμενα διὰ δινὸς 
καὶ στομάχου καὶ πνεύμονος καϑ᾽ ὅλα τὰ μόρια" ὁμοίως 
δὲ χαὶ στὸ μῆλον ῥώννυσι ποιότήτῶ ὄξος μέντοι καὶ γλί-- 

580 χων ἀνακτᾶται λειποϑυμίαν ὀσφραινόμενον τῷ διὰ τῆς 
ποιόνητος τέμνειν τὸν ἐν τῷ στομάχῳ χυμὸν καὶ τῷ δων- 
γύειν διὰ τοῦ ὄξους. καὶ ἕλικες δὲ ἀμπέλων καὶ μυρρῖνα 
καὶ ῥόδα καὶ τὰ ὅμοια ἐπὶ τῶν πυρετῶν τ οί νο ὦ 

δύνανται καὶ ἐμυψύχειν καὶ τονοῦν. 
85 607. Διὼ τὶ τὸ ἔλαιον οὐδενὶ τῶν ὑγρῶν ἀναμίγνυται: 

ὅτι γλίσχρον ὃν καὶ παχυμϑρὲς καὶ ἡνωμένον καὶ μὴ φεμινό-- 
μενον εἰς λεπτὰ μόρια καϑάπερ τὰ ἄλλα ὑγρά, οὐ δίδωσιν 
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χώραν. ἑτέρῳ ὑγρῷ ἐγκαταβληϑῆναι εἰς αὐτὸ καὶ ἀναμεχϑὴ- 

ναε αὐτῷ" το δὲ ὁμιλοῦντα ἑαυτοῖς ὁμιλεῖ τῶν κατὰ τὴν 

κράσεν. "ὡς αἱ ποιότητες φῶν στοιχείων πιαντελὼς ἔχουδαν͵ 

τὰς πρώτας ποιότητας ἀφανιξομένας καὶ ἑτέρας γεννομέ- 

ψας, δυναμένας δὲ πάλιν ὑπὸ φύσεως χωρισϑῆναι καὶ σω- ὅ 

ϑῆναι. τὸ δὲ μελίκρατον καὶ τὸ ὀξύκρατον μεμεῖται τὴν 

φύσιν, τῇ αἰσϑήσει μὲν νομιζάμιενω κατὰ χρᾶσιν, εἶναι μη] 
ὄντα δὲ κατὰ ἀλήϑειαν" καὶ πρὸς τὴν φύσιν οὐσιωδῶς, 
ὥσπερ" τὰὶ στοιχεῖα. τὰ δὲ κατὰ σεαράϑεσιν, ὡς ὑδρέλαιον " 
«οὰ δὲ κατὰ μῖξιν, εἰς κρεϑὴ πυροῖς" τοὶ δὲ κατὰ κόλλησιν, τὸ 

εἷς: λίϑος λίϑῳ" τὰ δὲ κατὼ πρόσφυσιν καὶ ὁμοίως, ὡς 
αἷμᾳ. σαρκὲ ἢ μυελῷ "ἢ ὀστῷ. τὰὼ δὲ κατὰ γόμφωσεν, εἷς 
ξύλον ξύλῳ: διὰ γόμφων τενῶν ἐν μέσῳ βαλλομένων. τὰ δὲ 
κατὰ ἀντοχὴν ἑαυτῶν καὶ σπεριπλοκήν, ὡς κρίκος κρέπῳ. 
ἐπὶ δὲ ἐμψύχων ̓  ὡς ἐπὶ “παλαιόντων, πατ οὐδένα τούτων τ 

τῶν τρόπων μίγνυται ἡ ψυχὴ σώμιατι. διὼ τὸ πολλὴν 

ἐπάγεσϑαε ἀντοτείαν, ἀλλὰ μᾶλλον κατ᾽ ἐπιτηδειότητα ὅμι- 

2εῖ σώματε ψυχὴ διὸ μέσου τινός, ὅπερ ἀμφοτέρων ἀνα- 
δεχόμενον φύσιν ποσῶς καὶ προσφιλεῖ γιγνόμενον καὶ σο- 

φιζάμιενον, ἀμφότερον μίγνυσι τὸ ἀσώματον τῷ σώμιατι, :0 
τὸ ἀϑάνατον τῷ φϑαρτῷ, τὸ καϑαρὸν τῷ ἀκαϑάρτῳ, τὸ 
ϑεῖον τῷ γηίνω, ὡς ὁ λόγος δείξει" ἐν γὰρ τῷ ἥπατι τοῦ 

αἵματος «τεττομένου παὶ μετωβαλλομένου ὑπὸ τῆς αὐτόϑε ὃ 
συμμέτρου ϑερμότητος καὶ ὑγρότητος, γεννῶται πνεῦμα 
ἀτμοειδές᾽" τοῦτο δὲ διὰ τῆς κοίλης φλεβὸς ἀνιὸν μετὰ τοῦ 5 
αἵματος πρὸς καρδίαν, καὶ ἐπὶ πιλέον ϑερμαινόμενον καὶ 
λεσιτυνόμιενον,, γίνεται ἀεροειδές" καὶ πάλιν ἀναπιεμπόμιε- 
γον διὰ τῶν καρωτίδων ἀρτηριῶν σιρῦς τὴν βάσιν τοῦ ἐγκαὶ 

φάλου κατὰ πρόμοεαν φύσεως ἐχεῖσε παιδαγωγούμενον κατ᾽ 

ἰδιότητά τινα φυσικὴν ὑπὸ τῆς τοῦ ἐγκεφάλου ψυχρότητος 30 
ἀποβαλὸν τὴν ἄμετρον ἕέσιν, γίνεται πινεὔύμα αἰϑεροειδές, 

ὅσεερ ὄργανόν ἐστε ψυχῆς πρὸς ἐνέργειαν" ὥσπερ ἄγθιος 
ἵππιος ὑπὸ χαλινοῦ σωφρονιζόμενος, οὕτω δὲ τοῦτο χαλινα-- 
γωγούμενον ὑπὸ τινος ἀρρήτου φυσικῆς δυνάμεως" ἔτι γε 
μὴν διὰ τῆς ἀναπινοῆς ὁ εἰσιὼν ἀὴρ ἐν τῇ καρδίᾳ λειττυ-- 35 
γόμενος καὶ ἀνιὼν διὰ τῶν ἀρτηριῶν πρὸς ἐγκέφαλον, καὶ 
αὐτὸ τροφὴ καϑίσταται τοῦ αἰϑεροειδοῦς καὶ ψυχικοῦ πνεύ- 
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ματος" ὅπερ εἰ μὲν σῶμα τυγχάνει, προσωκείτω τῷ σώ- 
ματι, εἰ δὲ λεπτότατον καὶ καϑαρότατον καὶ διαυγέστατον 
φιλιοῦται, ψυχῇ λογικῇ σῶμα ἀσώματον στως ὑπάρχον καὶ 
δεσμὸς ἔμμεσος τυγχάνει τῶν ἄκρων ἐναντίαν οὐσίαν ἐχόν-- 

ὅσων" τοῦτο τὸ πνεῦμα καλῶς μὲν εὐσταϑοῦν διάγει ψυχῇ 

σίάντα κατὰ λόγον ἐνεργεῖν" ἀμέτρως δὲ ψυχόμενον καὶ 
σιιλούμενον καὶ παχυνόμενον καὶ ἀνεπιτήδειον γινόμενον 
σιρὸς ἐνέργειαν σύντονον ψυχῆς ποιεῖ τὰς πράξεις ἀργοτέ- 
ρας καὲ ψωϑροτέρας " ἀμετρότατα δὲ ψυχϑὲν καὶ πτ-αχυνϑὲν 

τὸ καὶ σῶμα γενόμενον παρασκευάζει ταύτην ἀφίστασϑαε διοὸὶ 
τὸ ἀνεπιτήδειον τῆς οὐσίας, ὡς ἐπὶ ληϑάργων καὶ κάρων 

καὶ πόσεως ψυχρῶν δηλητηρίων" πάλιν δὲ ϑερμανϑὲν ἀμέ- 
τρως καὶ πλέον τοῦ δέοντος κινούμενον, π᾿ιαρασκευάζει ψυ-- 

χὴν ἀμετρότερον ἐνεργεῖν κατὰ τὰς ἐχστάσεις τῆς ψυχῆς 

τὸ ταῖς φρενίτισιν᾽ ἔτι δὲ πιλέον τοῦτο παϑὸν καὶ ἐκδαπιανή-- 
ϑὲν ποιήσει πάλιν ψυχὴν ἀφίστασϑαι τῷ μὴ εὐπορεῖν τοῦ 

'δεσμοῦντος ἀμφότερα. ϑεώρει δέ μοι ἕτερον ἕργον ϑεοῦ" 

ἐπειδὴ γὼρ ταύτην ἔμελλεν ἀπὸ σώματος οὐρανίου καὶ 
40 ϑείου κατακλείειν σώματε γηΐνῳ, σοφίζεται τὴν κάϑοδον 
) σχήματι, κατασκευῇ, χρώματι. αὐτὴν μὲν γὰρ σὴν κεφα- 
λὴν σφαιροειδῆ διετύσωσε, καϑάπερ μικρὸν οὐρανὸν" τὸν 
δὲ ἐγκέφαλον λαμπρὸν καὶ ἀπέριττον ἔταξε δεδωκὼς αὐτῷ 
σιόρους ἑπτὰ τῶν κινουμένων ἀστέρων τὸν ἀριϑμὸν δια-- 
τυπώσας. υὑσιερέχειν δὲ τοῦ παντὸς σώματος καὶ γὰρ ὃ 

25 οὐρανὸς ὑπερέχει πάντα τὰ ἐν γενέσει καὶ φϑορᾷ. 
68. “ιὼ τί τῶν ζῴων τὰ μὲν πλείονα τίκτει, τὰ δὲ 

ἐλάττονα: φημὶ ὅσα μὲν ἡ φύσις ὀλιγοχρόνια φέταχε, ταῦτα 
σιεσοίηκε πολύτοκα ᾿ διὰ τοῦ πλήϑους τῶν τικτομένων «ὸ 

ὀλιγοχρόνιον τῶν τικτόντων ἀνασπληρώσασα, ὡς χοίρους, κύ-- 
3. ψας, ὄρνεις, ἰχϑῦς" ὅσα δὲ πολυχρόνια, ταῦτα ὀλιγοτόκα" 

ἤρκει γὰρ ὁ χρόνος ἀναπληρῶσαι τὴν σπάνιν τῶν τικτομέ- 
γῶν. ὡς ἐλέφας, ὅφις, κορώνη" τὼ δὲ μέσα πρὸς χρόνον, 
μέσα καὶ τῷ τοκετῷ γέγονε. καϑ᾽ ὁμοιότητα δὲ τῶν ζῴων 
καὶ τὰ ἀπὸ γῆς τικτόμενα" ὁ γὰρ δημητριακὸς καρπὸς 

35 ὀλιγοχρόνιος ὧν σιολύοπορός ἐστι" τὰ δὲ φυτὰ πολυχρό- 
ψια, ὀλιγόχαρσια. πρὸς δὲ τὰ τικτόμενα καὶ τὸ σλῆϑος τῶν 

μαστῶν διενύτιωσεν ἡ φύοις" τοῖς μὲν οὖν τετράποσιν, 
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ἅτε καὶ μείζοσιν οὖσε τῷ σώματε καὶ κατὰ γῆν τὴν πο- 
θείαν ποιουμένοις καὶ μὴ πάνυ κάμνουσιν, ἐντὸς τὼ τῆς 
κυοφορίας, τοῖς δὲ πτενοῖς καὶ διὰ τὸ βραχὺ τοῦ σωμα-- 

τος καὶ δὲ ἀέρος ποιεῖσϑαι τὴν τροφὴν ἱπταμένοις διὼ τὸ 
κάμψειν, ἔξω τὰ τῆς κυοτοκίας καὶ γονοποιίαρ. 

69. Ζιὼ «ί τῶν τύπων ἔντακτος ἡ κίνησις τῶν σταρο-- 
ξυσμῶν; ὅτε τοσοῦτον σήπει φύσις τοῦ νοσοποιοῦ χυμοῦ, 
ὅσον δύναται καὶ σέψαι" ἐπειδὴ τοίνυν ὥρισται τὸ σπεττό-- 
μιενον καὶ ἡ δύναμις ἐξ ἀνάγκης καὶ ὁ χρόνος. ἕκαστος δὲ 
χυμὸς ἔχει ἰδίαν ἀναϑυμίασιν. ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ αἵματος τὸ 
ἀτμὸς γενγνῶται ὑγρὸς ὧν καὶ ϑερμιός, ὥσπερ καὶ ἐπὶ λεβή-- 
φων ϑερμὸν ὕδωρ ἐχόντων ἐν τῷ πόματι εὑρίσκεται ἀτμός, 
καὶ ἐν βαλανείοις ἐν τῇ ὁροφῆ, καὶ νέφος ἐν ἀέρι παχύ, 
ὅπερ πηγνύμενον ὕδωρ πάλιν γίνεται. ἀπὸ δὲ τῆς ξανϑῆς ὃ 
χολῆς λιγνύς, ϑερμῆς οὔσης καὶ ξηρᾶς, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τ5 

λύχνων καιομένων λιγνύς" ἀπὸ δὲ τῆς μελαίνης χολῆς, αἰ- 
ϑάλη, καϑάπερ καὶ ἐπὶ ξύλων καέντων ἡ τέφρα ἕηρὰὼ μιᾶλ-- 
λον οὖσα᾽ ἀπὸ δὲ φλέγματος κατινός, καϑάπερ ἐπὶ ξύλων 

χλωρῶν καιομένων, ὑγρότητος καὶ παχύτητος καὶ δακνώ- 
δους οὐσίας μετέχων. ἔχει δὲ καϑόλου ἐπὶ παντὸς ὑγροῦ 30 
φὴν αὐτὴν οὐσίαν τοῦ γεννήσαντος, τὸ γεννώμενον. 

70. Διὰ τί τὸ μέλε παλαιούμενον ἢ ὑσπερειψόμιενον 
πικροῦται: ὅτι ἀπόλλυσιν αὐτοῦ τὴν ὑγρότητα, ἥτις κατε-- 
κρίνατο τὸ ἄγαν ϑερμὸν τοῦ μέλιτος" τοῦτο δὲ πιάσχει 

καὶ πᾶν ὑγρὸν γλυκείας μετέχον ποιότητος, ὡς οἶνος καὶ "5 
σίραιον. ὅϑεν τῷ χρόνῳ καὶ παχύνονται καὶ μειοῦνται" 
ὥσπερ δὲ οἶνός ἐστι τετραμερής, ἔχων ἄνϑος τὸ ἐπιπολάζον, 
κουφότατον ὄν, καὶ τρῦγα ὑφιζάνουσαν παχεῖαν οὖσαν, 
καὶ τὴν ὑγρότητα τὴν τῷ χρόνῳ δαπανωμέγην, καὶ αὐτὸ 
τὸ οἰνῶδες καὶ τρόφιμον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ μέλε" :0 
φοῦτο δὲ ἐν αὐτῷ ὑγρὸν περίττωμα μετέχει τινὸς ῥυτσυτι- 
κῆς δυνάμεως" ὅϑεν ὠμὸν μὲν ῥύπτειν, ἑψέμενον δὲ 
τρέφειν μόνον τῷ ἀναλίσκεσθαι ὑσιὸ τοῦ πυρὸς “ὃ περιτ- 
τὸν τὸ ἐν αὐτῷ. τὰ μέντοι ἐλαιώδη παλαιούμενα, τάγγην 
ὑπομιένει, ὡς βούτυρον, ὕσωπος, ἔλαιον, λίπος" ἑκάστη 35 

δὲ ποιότης" ἐξ κράσεως καὶ ποιότητός ἐστιν ἰδίας. ἡ γὰρ 
γλυκύτης ἐκ ϑερμότητος πλείονος καὶ ξηρότητος. ἡ δὲ 

ων 
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δριμύτης ἐπ ϑερμότητος σιλείονος καὶ ξηρότητος" τῇ δὲ 
ἁλμυρότης ἐκ ξηρότηνος συλείονος "καὶ ψυχρύτηδος ὀλίγης. 

ἡ δὲ ὀξώδης ἐκ ψυχρότητος πλείονος καὶ ὑγρότητος. ῃ δὲ 
᾿σερυφνότης ἐκ ξηρότητος ὀλίγης καὶ πλείονος ψυχρόφητος. 

εἡ δὲ αὐστηρότης ἐξ ἐπιτεταμένης στλείονος ξηρότητος καὶ 
“ψυχρότητος " ἡ δὲ πικρότης ἐκ ξηρότητος φυλείογος καὶ ϑὲρ- 

μότητος" τὸ δὲ λιπῶϑες ἐξ γοῦνα ΡΝ καὶ βθρα- 

χείας ϑερμότητος. 
41 71. Διὰ τί οἱ μεϑύοντες ἄγαν στρεφόμενοι πᾶντα 

τὸ ὁρῶσιν: ὅτε ἐκ τοῦ πολλοῦ οἴνου πλείων αὐτοῖς ἀναϑὺυ- 

μιάσις γέγονεν ἀτμώδους πνεύματος σιρὸς ἐγκέφαλον. τοῦτο 
δὲ μὴ δυνάμενον διαφορηϑῆναι πρὸ πέψεως, ἀπὸ τοῦ χρό- 
ψὸυ φυγεῖν μὴ ἔχον, τὸν ἐγκέφαλον περιδινεῖται πάντα καὶ 
οὕτως τεταραγμένος ἐξίησι διὰ τοῦ ὀπεικοῦ ψΨεύρου καὶ τῆς 

4" κύρης ἐπὶ τὰ ὁρατά, καὶ τοιαῦτα αὐτοῖς φαίνεσθαι «ποιεῖ 

πάντα. τὸ γὰρ ἔνδον πάϑος ἔξω φαντάζονται; ὅϑεν καὶ 
ἐλιγγιῶσι σκοτοδινιῶντος ἀπὸ τῆς ἔξωϑεν ἴλιγγος τῶν ὕδά-- 
τῶν καὶ τῆς περιστροφῆς δεξάμιενοψ τοὔνομα. ὅπερ δὲ ἐξ 
οἴνου γίνεται, τοῦτο καὶ ἀπὸ χυμῶν, ἀνμὸν πολὺν γεννών-- 

ότων καὶ πληρούντων τὸ ἐγκέφαλον καὶ ποιούντων τὸ σχο-- 
τοματικὸν λεγόμενον σάϑος. ἷ [ὰ 

72. Διὰ τί εἰ τὸ νεῦρα παρ᾿ ἐγκεφάλου καὶ νωτίου 
μυελοῦ πέμπεται τοῖς μορίοις, οὐχ ἡ αὐτὴ ἐνέργεια ἀλλὰ 
διάφορος; ὅτι οὐ μόνον παρὰ συνουσίαν τοῦ μορίου ἐξ- 

56 ὡλάττεται ἡ ἐνέργεια, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν τοιάνδε κατα- 

σκευὴν αὐτοῦ " ἀλλὴ γὰρ κατασκευὴ καὶ διώτλασις τοῦ νεύ- 

ρου τοῦ ὀπτικοῦ καὶ ἄλλη φοῦ ἀκουστικοῦ, ἑτέρα δὲ τοῦ 

γευστικοῦ καὶ ἄλλη φοῦ στόματος τῆς “"οιλίας καὶ ἐσοὶ τῶν 

ἄλλων ὁμοίως. φὸ μὲν γοὰρ ὀπεικὸν τέτρηται νεῦρον" φὸ 

30 δὲ ἀκουστικὸν ἐξήπλωτο μᾶλλον" πλέον δὲ ἔτι τὸ γεύστι- 

κόν. τὸ δὲ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας περιειλεῖται μᾶλλον, 

τὸ δὲ τῆς κοιλίας ἐξήπλωται σφαιροειδώς. οὕτω γὰρ "παὶ 

ἐπὶ κιϑάρας. ἡ μὲν πᾶχυτέρα γευρά, ἡμάλλον φϑόγγον 

αντοτελεῖ, ἡ ἐδ' ἐσχυροτέρα ἕτερον. καὶ ἡ τευαμένη μαλ- 

986 λὸν ἕτερον, παὶ ἡ ἀνειμένη ποσῶς, ἄλλον" καὶ ἐπὶ τῶν 

λοκεῶν δὲ ὀργάνων τὸ αὐτὸ ϑεωρήσεις, ἥπατος καὶ σπλη- 

νός. ἡ “στοιβοειδὴς σὰρξ, ἢ καὶ παρέγχυμρα λεγομένη, ἐπὶ 
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δὲ νεφρῶν καὶ καρδίας σαρκὸς τις ἰδιότης. ἐπὶ δὲ στομά-- 
χου αἱ μὲν ὄρϑιαι ἵνες ἕλκουσιν, αἱ δὲ πιλάγιαε ὠϑοῦσιν" 
ἐπὶ δὲ ἄλλων μορίων αἱ λοξαὶ κατέχουσιν ὡς ἐπὶ μήτρας. 

«αὶ αἱ μὲν φλέβες, καὶ ἀρτηρίαι καὶ οἱ ὑμένες ἐπεὶ ἑκάστου 
μορίου χρείας λόγον ἐπέχουσι κοινὰ ὄντα καὶ ἐσὲ πάντων ὃ 
εὐρισκόμενα᾽ τὸ δὲ ἴδιον καὶ ἀκοινώνητον ἐστιν, ὃ καὶ ποιεῖ 
κυρίως τὴν ἐνέργειαν. 

78. Διὰ εἰ αἱ κυοφοροῦσαι «τερὶ δεύτερον καὶ τρίτον 
μῆνα κιττῶσιν:; ὅτε ἡ φύσις διὰ τὴν τοῦ ἐμβρύου διάπλα-- 
σιν τὸ καταμήνιον συνάγει πᾶν ἐν τῇ μήτρᾳ. τοῦτο δὲ τὸ 
ἂν εὑρεϑῆ ποσως κακόχυμον κατὰ ἀνάδοσιν τῶν ἀγγείων, 
υληροῖ τὸ στόμα τῆς γαστρός, τοῦτο δὲ κινούμενον ὑπὸ 
μοχϑηρᾶς ποιότητος, ἐπεγείρεται προς ὄρεξιν ἀλλοκότων 
«τροφῶν ἐπιϑυμοῦσι δὲ πρὸς τὸν ὑποκείμενον χυμόν. εἰ 
μὲν γὰρ εἴη μελαγχολιεκός, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ὀρέγονται 15 
ὠσβόλης ἢ ὀστράκων" εἰ δέ φλέγμα ὀξύ, τῶν ὀξωδῶν" εἰ 

δὲ λεχινϑώδης χολὴ τῶν κισσωδῶν᾽ εἰ δὲ μῖξίς τις εἴη στοι-- 

κἰλη, ἀλλοκότων ὀρέξεων. ὅτε δὲ τοῦτο ἀληϑὲς ὑπάρχει, 
δῆλον ἐκ τοῦ μὴ πάσαις τοῦτο γίνεσϑαι, αἷς τὸ συναγό- 
μενον αἷμα χρηστόν ἐστε καὶ ἀπέριττον" μετὸὺ δὲ τρίμυη-- "ὸ 
γον παύεται ἡ κίττα, τῷ λοιπὸν πλασϑὲν καταναλίσκειν 

τὸ πλεονάζον τοῦ αἵματος καὶ μηκέτε ἀναπέμστεσϑαι πρὸς 
τὸν στόμαχον. τοῦτο πάσχουσι καί τινες βουλιμιῶντες καὶ 
κολικευόμενοι τῷ πάλιν τεληροῦσϑαι τὸ στόμια τῆς γαστρὸς 
ἀλλοκότων χυμῶν" ὅϑεν τὸ καϑαρτήριον αὐτοὺς μεγάλους :5 
ὠφελεῖ. εἴρηται δὲ κίστα ἀπὸ τοῦ ὀρνέου τοῦ ἀεὶ βώλους 
κατεσθϑίοντος" ἢ ὅτι ποικίλον ἐστὶ τῷ χρώματι καὶ ἀλλό-- 
κοτοὸν ὥσπερ ἡ τούτων ἐπιϑυμία. 

74. Διὰ τὶ τὸ φϑινόπιωρον ἀνώμαλον χατὰ τὴν κρά-- 
σιν ἔχον κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν καὶ ϑάλπος καὶ κρύος: :0 
τινές φασι φύσιν ἔχειν τοιαύτην αὐτὸ ἀρρητον μοχϑηρών᾽" 
τινὲς δὲ τῶν φυσικῶν, ὅτι ὁ ἥλιος ταύτην τὴν ζωνην κι- 
γούμενος τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τῆν γῆν οὕτω φτρέττει᾽ ἄλλοι 
δὲ ὅτι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἄνεμοι τοιοῦτοι πνέουσιν 

ἀνώμαλοι καὶ διάφοροι. οἱ δὲ ὅτι ἡ γῆ ὑπερκαεῖσα ὑτιὸ τῆς 55 
ἀμέτρου ϑερμότητος τοῦ ϑέρους εἰς ψυχρότητα μετέβα- 
λὲν καὶ τοιαύτην αὖραν ἀνανσέμυπεεε τοῦ ἀέρος ἔτε ϑερμο- 42 
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φέρου ὄντος. οἱ δὲ λέγοντες ὅτε μέσον ὃν ϑέρους καὶ χει- 
μῶνος καὶ τῆς τῶν ἐναντίων μετέχει κράσεως, ψεύδονται" 

οὐδὲν γὰρ ἧττον καὶ τὸ ἔαρ᾽ γίνωσκε δὲ ὅτι τὸ νυχϑήμε- 
ρον μιμεῖται τῶν τεσσάρων ὡρῶν τὴν κρᾶσιν. τὸ μὲν γὰρ 

Ὁ ὑπὸ τὴν ἕω μέρος αὐτῆς ἔοικε τῷ ἔαρι, ἡ δὲ μεσημβρία 
ϑέρει, τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἄχρις ἑσπέρας φϑινοσώρῳ, ἡ δὲ 
ψυξ χειμῶνι, ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ οὖσα τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ ἡλίου. 

70. Διὰ τί ὃ κόπος ποιεῖ ὕπνον, εἴγε ὃ κόπος ξηραΐ- 

Ψψει τὸ σῶμα, ἡ δὲ ξηρότης ἀγρυπνίαν στοιεῖ; φημὲ ὅτε οὐ 
τὸ κυρίως ὁ κόπος ὕσινον ποιεῖ, ἀλλὰ διὰ μέσου τινός. λέγω 

δὴ τῆς ψυχρότητος καὶ τῆς ἀπωλείας τῆς ὑγρότητος" ὃ 
γὺρ κόπος κυρίως ξηρότητα ποιεῖ, ἡ δὲ τῆς ὑγρότητος 
ἀπώλεια καϑαίρει τὴν ϑερμότητα ἀπωλείᾳ τροφῆς κα-. 
ϑαίρεσις δὲ ϑερμότητος, αὐξήησίς ψυχρότητος" ἡ οὖν φύ- 

τὸ σὶς τῇ καταδαστάνῃ τῆς γρᾶς. φροφῆς καὶ. τοῦ ζῳωτικοῦ 
πνεύματος ἀναπαύεται πρὸς τὸ πάλιν συνάξαι τὴν ἀπολ-- 
λυμένην ὑγρότητα. ᾿ 

706. Διὰ «τί κίων ἢ ἕτερόν τι βάρος κατὰ μὲν ὕδατος 

ῥιπόμενον βυϑίζεται, ἐν δὲ σανίσι βαλλόμενον, οὐκέτε ὡς 

40 ἐν στλοίῳ: φημὶ ὅτι μεγίστην δύναμιν ἔχων ὁ ἀὴρ κατὰ 
κουφότητος διεισδύνων εἰς τοὺς πόρους τῶν σανίδων ἐπε- 
γήχεσϑαι ποιεῖ ταύτας, εἰ καὶ βάρη ἔχουσιν ἐπικείμενα Ὁ 
ὁ μέντοι κίων ἢ ὁ σίδηρος συυκνοστόρος ὧν καὶ διὰ τοῦτο 
βαρὺς οὐκ ἐπινήχεται τῷ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τυνεὔύμα " οὕτω 

"5 γὰρ καὶ οἱ ἐν ὕδασιν ἀπολλύμενοι παρὰ αὐτὰ μὲν βυϑί- 
ἕονται. μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς ἀναπλέουσιν" ἐν γὰρ τῷ 
σήπεσϑαι τὸ σῶμα πνεῦμα γεννᾶται. τοῦτο δὲ πληροῦν τοὺς 

σπόρους καὶ τὰ τοῦ πνεύμονος βρόγχια, κοῦφον ἀστοτελεῖ 
τὸ σώμα πρὸς τὸ ἀναπλεῖν" ὅϑεν καὶ ἱστοροῦσί τινὰ κατὰ 

30 ϑάλασσαν κακοῦργον αὐτὸ τοῦτο γινώσκοντα μετὰ τὸν φό-- 
ψον ἀνατέμγνοντα, λέγεται αὐτῶν τὸν πνεύμονα, καὶ οὕτω 
ῥίπτειν εἰς τὸ ὕδωρ πρὸς τὸ μὴ ἀναπλεῖν καὶ λανϑάνειν 
διὰ τοῦτο. καὶ τὰ μὲν ἀπαϑὴῆ τῶν ὠῶν εἰς ὕδωρ βαλ- 
λόμενα βυϑίζεται » τὰ δὲ ἀφανασϑέντα καὶ ἐξουρίσαντα 

36 ἐπιγήχεται τῷ τὰ ἐν αὐτοῖς ὑγρὰ ἐξυδϑαρωϑῆναι καὶ ἐμπ 

πφνευματωϑήῆναι. ᾿ 



81 

ΤΙ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ ἉΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ 
ἰατροῦ 

περὲ πυρετῶν. ΨῃΝ 
“ ῥαπίαδν. 

: ΚΣΤ» 
Ρας5οιὺ. 

ἰνἶε, ᾿Πιτησας ἡμᾶς, ᾿ἀσκληπιαϑῶν ἄριστε, ᾿Απολλώνιε, Ρ.1 

σιδρὲ σπυυρετῶν σοι τοσαῦτα διὰ γραφῆς παραδοῦναι, ὅσα 
σχεδὸν ποὸρ ἡμῖν φοιτῶντι διὰ γλώττης παρεδηλώσαμιεν, ἵν᾽ 
ὥσπερ ὑπόμνημα τῆς ἡμῶν εἴη σοι διδασκαλίας, βουλο-- 
μένῳ περὶ πυρετῶν ϑεωρεῖν, καὶ μάλιστα νυνί, ὅτε καὶ 5 

ἀποδημεῖν ἡμεῖς ἐβουλευσάμεϑα, καὶ μιακρον ἀφ᾽ ὑμῶν 
γενέσϑαι; σὺ δὲ οὐκέτ᾽ ἴσως ἕξεις, τὸν οὕτω σοι προϑύμως 
τὰ τῆς ἰατρικῆς διασαφήσοντα. ὄργια. 3. ᾿Εγὼ, μὲν οὖν 

ἕπεσθαί σοι ῥάδιος, ἐφ᾽ ἃ κελεύεις αὐτός. καὶ. μὴ ὅτε περὶ 
συρετῶν, ἀλλὰ καὶ περὲ παντὸς ἄλλου ϑεωρήματος ἰατρι- τὸ 
κοῦ ἕτοιμος ὧν ἦν, σοῦ «χάριν καὶ γλώττῃ. καὶ γράμμασε 
διδασκαλίαν ποιήσασϑαι, εἴγε μὴ νῦν, ὅτε πρὸς ἀλλ᾽ ἄττα» 
τῆς ἐξόδου βιαζομένης, ἡμεῖς ἐπειγόμεϑα, μη) συγχωροὕντα 
τὴν περὲ τὰ τοιαῦτα σπουδήν, ἀλλὰ πρὸ καιροῦ, ὅτε δη-- 
λονόφτι οἷόν τε ἦν καὶ χρόνον ἡμῖν ἐγγενέσϑαι μετὰ τὴν 15 
αἴτησιν πρὸς τὴν τοῦ ϑεωρήματος ξυγγραφήν, «0 περὶ φτού-- 2 

των ὠφϑῆς αἰτούμενος. 3. Πολυσχιδὴς γάρ »«ὡς οἶδας, 
καὶ ϑυσϑεώρητος ἡ στερὶ πυρετῶν ϑεωρία καὶ πολλοῦ δεο-- . 

μένη χρόνου, σρὸς καταάληψίν σε καὶ ξυγχγραφήν" δεῖν δὲ 

καὶ αὐτὸς ἂν ξυμφαίης σαυτοῦ «τε καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἄξιον :0 

εἶναι τὸ σπουδαζόμενον, εἰ μὴ μάτην αὐτὸς μὲν γράφειν, 
σὺ δὲ ἀναγινώσκειν αἱρούμεϑα. 4. Καὶ εἴασα ὧν τελέως 
τουγχείρημα διὰ ταῦτα, εἰ μή τις λόγος παλαιῶν ἀνδρῶν 
καὶ καλῶς ἔχων ἐπῆλϑε σπείϑων με, ὡς ἀνάγκη φιλίαις εἴκειν, 
κἂν δέη συγκατιέναι τὴν τέχνην, μηδ᾽ αὐτοῦ δὴ τούτου γ 25. 

Ι, θ 
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φείδεσϑαι. ὅ. ᾿““μέλει καὶ ἔδοξέ μοι, ὥσπερ ἐν εἰσαγωγῆς 

τρόπῳ, τὸ παρὸν συντάξασϑαι σύγγραμμα, καὶ ἄλλο ἐσπαγ- 
γελλόμενον περὶ τῆς ὅλης τῶν πυρετὼν ϑεωρίας, ἐν ἀρ-- 

303 μόζοντι δῆϑεν ἐσόμενον χρόνῳ, νυνὶ τουτί σοι ὡς ἐν ὑπο-- 
5 ϑήχης ἐκδοῦναι λόγῳ, ἀκριβοῦς φιλίας ὑπόμνημα. 6. Καὶ 
δὴ λέγωμέν σοι πειϑόμενοι, ἃ ἂν ὃ καιρὸς διδῶ, μὴ τῷ 

τῆς τέχνης πλάτει, καὶ τῇ ἡμετέρᾳ περὶ τὸ λέγειν, εἴ εἰς 

ἐστιν, εὐπορίᾳ, τοῦ χρόνου δὲ μᾶλλον χρησάμενοι τῇ βρα- 
χύτητι. ἀμφοτέροις δὲ σταρ᾽ ἀμφοτέρων ἔσται συγγνώμή, 

8. σοὶ μὲν “τάλαε αἰτήσαντι, ὅτε μὲν εἰσαγωγήν, ἀλλὰ βίβλον 
μακρὰν πυρετῶν εἰληφέναι ῥάδιον ἦν, ἐμοὶ δὲ φίλοις ἐφ᾽ 
ὁποιωδηποτοῦν οὐκ ἀντιβαίνειν ἐθέλοντι. 

Π. Πυρετὸν τοίνυν, ἵν᾿ ἐντεῦϑεν τοῦ λόγου ἄρξωμαι, 
ἄλλοι μὲν ἄλλως ὠρίσαντο, ᾿Εμτεδοκλῆς δὲ καὶ Ζήνων καὶ 

1.5 τῶν “πε οκῥατείων οἱ τιλείους ϑερμασίαν παροὺ φύσιν, ἀστὸ 
καρδίας μὲν ἀρχομένην, προϊοῦσαν δὲ ἐκ ταύτης δὲ ἀρτὴς 

οιῶν καὶ φλεβῶν ἐφ᾽ ἅπαν τὸ σῶμα, καὶ τὰς φυσικὰξς αἷ- 
σϑητῶς βλάπτουσαν ἐνεργείας, ἔφαδαν εἶναι" καὶ εἰκότως. 

2. “Ἰεῖ γὰρ παρὰ φύδιν εἶναι τὴν ταῖς φυσικαῖς ἐνεργείαις 
0 ἀνξιπράτεουσαν ϑέρμην, καὶ ἀπὸ καρδίὰς ἀῤχεσθϑαὶ, ὅϑεν 
δήπου τὸ φυσικὸν ἀναβλύξει ϑερμόν, καὶ δὲ αὐτῶν ἐκεί- 
γὼν ἐφ᾽ ἅπὰν προϊέναι τὸ σῶμα, δὲ ὧν ἐκεῖνο σιρόεισὶ, φος 
φυσικὰς ἐνεργείας ἀποτελοῦν" εἰ γὰῤ μὴ δὲ ἐκείνων, αἷς 

τὸ φυσικὸν ἡτροῖὸν ἐνεργεῖ, σ«ὖϑεν ἂν ἕξη δας διόδους ὥστ᾽ 
25 ἐφ᾽ ἅπαν ἐξαπλωϑῆναι ἀὸ σώμα: κπαλῶς οὖν ἀπεφήναντο 

οἱ οὕτω τὸν “πυρετὸν δρισάμενοι. Ἵνα δ᾽ ὁ λόγος ἡμῖν 
καὶ σαφέστερος ἢ, δικαιὸν ὧν ἐἴὴ καὶ τὸν ὅρὸν αὐτόν, ὡς 

ἔχοι, κατὰ μέρος ἐπιστῆσαι, καὶ εἴ τὶ ἐπιλύσασθϑαί οἱ ἀπὸ: 

οἱὰς ἐχόμενον ἔνοοτε. 8. Παρὰ φύσιν μὲν οὖν ϑερμασίὰ 
4 γένος ἐστὶ τοῦ πυρετοῦ, δὲ ὃν ὁ πυρετὸς »όδος, οὐκ ἐν 

διατιλάσει, ἀλλ᾽ ἐν πράδει ϑυσχρασίὰ ϑερμῇ τις οὖσα, μεϑ' 

ἧς ξυνέῤρχεται καὶ, ξηρά. ἢ γὰρ οὐσίὰ τῶν πυρετῶν ἐν τῷ 

γένει τῆς παρὰ φύσιν ϑερμότηφος, τὰ δ' ἄλλα ἡἠμάνῥα διὰξ 
φοραί, ἀἷς συνἰσταταί τε καὶ τῶν ἄλλων ϑερμασιῶν διενή-. 

864 γόχεν" οὐ γὰρ εἴ τε παρὰ φύσιν ϑερμασία, τοῦτ᾽ ἐστι συ 
Ὀδτόλ᾽ πυρετός γὲ μὴν» ἅπας παρὼ φύσιν γὲ ϑερμασία. 
ἅ, “υὐτίκω ἢ ἐν πνεύμασιν ἐξ ἡλιοκαίας ἢ πυρὸς ἢ ἄλλου 
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τουτῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων γιγνομένῃ “παρὰ φύσιν ϑερ- 

μότης, οὔπω δ᾽ εἰς τὴν καρδίαν ἰοῦσα, ἤτοι τὸ σῶμα αὐ- 

τῆς, ἢ τοὺς περιεχομένους ἐν ταῖς κοιλίαις αὐτοὺς χυμούς, 

ῆ τὴν ἀερώδη οὐσίαν κατειληφυϊά τὲ καὶ ἀνάψασα, πύυρε-- 

τὸς οὔτ᾽ ἐστιν, οὔτε λέγεται" πολλοῦ γε καὶ δεῖ. ὕ. Δεῖ 9 

γὰρ ἐκ καρδίας. ἄρχεσϑαι, καὶ διὰ πνευμάτων καὶ αἵματος 

ἀπὸ ταύτης ἐφ᾽ ἅπαν ἱέναι τὸ σῶμα τὸν πυρετόν" ὅστερ 

οὐκ ἐνῆν τῇ προρρηϑείσῃ ϑερμότητε" ταῦτά τοι πρόσπει- 

ται ἐν τῷ ὅρῳ τό, ἀπὸ καρδίας μὲν ἀρχομένη. 6. Κἂν 

γὰρ ὃ πυρετὸς τοῦ ὅλου σώματος ἢ νόσος, ἀλλ᾽ οὖν σερο-- 1ὸ 

ἡγουμένως μὲν ἐστι τῆς καρδίας, ἑπομένως δὲ γε τοῦ ὅλου 

σώματος: πῶς γὰρ ἄν ἡ παρὰ φύσιν ϑερμότης εἰς ὅλον 

ἐέναι τὸ σῶμα δυνήσαιτο, μὴ πρότερον τὴν καρδίαν ἀν-- 

ἀψασα: ἢ τἰ τῶν. ἄλλων μορίων ϑερμαινόμενον παρὰ φύ- ὃ 
σιν οἷόν τέ ἔστι τὸ ὅλον σώμα ϑερμᾶναι, καὶ τὴν ἣν ἔχει τ 

διάϑεσιν τῷ παντὶ μεταδοῦναι, καϑάπερ ἢ καρδία μόνη 
τῶν ἄλλων δύναται, μὴ διὰ μέσης τῆς καῤδίας τοῦτο ποιῆ-. 
σαν, πρῶτον μὲν ἐκείνην, ἔπειϑ᾽ ὅλον τὸ σῶμα διὰ ταύ-- 

της ἀνάψαν: οὗ πάντως αἴτιον τὸ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐκεί-- 

γὴν» χορηγεῖν φε καὶ διοικεῖν ὅλον τὸ σώμα φαῖς ἰδίαις τὸ 

ἐπιρροαῖς" ὥστε δῆλον ἐντεῦϑεν, ὡς ἡ ἐν τῇ “καρδίᾳ παρὰ 

φύσιν ἀναφϑεῖσα πρώτως ϑερμότης ἀληϑὴς ἀρχὴ πυρετοῦ. 

7. ᾿4ρχὴν δὲ λέγω φὴν οἷα μεγέϑους, οὐδὲ ταύτης τὴν 
ἀμερῆ, ἀλλὰ τὴν δυναμένην φῷ ὅλῳ μεγέϑει συνδιαιρεῖ- 

σϑαὶ" ἀληϑὴς γὰρ τῷ ὄντι πυρετὸς ἢ ἐν τῇ καρδίᾳ παρὸ "5 

φύσιν ἀναφϑεῖσα ϑερμότης, κἂν μήσον τῷ ὅλῳ μεταδοϑῆῇ, 

τῷ ποσῷ μόνον τῆς ἐν τῷ παντὶ διαφέρουσα, ἐπεὶ καὶ τὸ 
ὅλον ἡ καρδία μόνη δυνατεῖ, οὐκ ἄλλο τῶν μορίων οὐϑέν. 

1Π. ᾿χλλ᾽ ἀπορῆσαι ἄξιον, διὰ τί καὶ τὸ παρὰ φύσιν 
γένος ἐστὶ τοῦ πυρετοῦ; δοκεῖ γάρ πως διαφορὰν αὐτὸ 50 
εἶναι, ἡ διαφέρει ϑερμοῦ τοῦ κατὰ φύσιν ὃ πυρετός, μόνη 
δ᾽ ἡ ϑερμασία γένος" ὁ μὲν οὖν περὶ τοῦ τῶν ὁμωνύμων 368 
λόγος, ἐκεῖνα χρὴ διορίσασϑαι πρῶτον, περὶ οὗ αὐτῷ πρό- θ 
κεῖται λέγειν, ἵνα σαφὴς γένηται, ὡς περὶ κυνὸς τῷ ἀστρῴῳ 
καὶ τῷ χερσαίῳ διοριζόμεϑα λέγοντες. ἃ. ᾿Επειδὴ οὖν καὶ 35 
ἡ ϑερμασία τῶν «πολλαχῶς ἐστι λεγομένων, ἡ μὲν γάρ ἔστι 
συστατικὴ τοῦ ζώου, ἥτις καὶ κατὰὼ φύσιν λέγεται, ἡ δὲ 

Θ᾽ 
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φϑαρτική, ἥπερ καὶ παρὰ φύσιν λέγεται, καὶ ἀμφοτέρων 
φὸ εἶναι ἐν τῷ παρὰ φύσιν ἢ τῷ κατὰ φύσιν ἐστίν" ἀνάγκη 
φὸν περὶ ταύτης λόγον διασημᾶναι πρῶτον περὶ ποίας οἱ 
ὁ σκοπός. 3. Σημαίνεται δὲ τὰ ὁμώνυμα τῷ λόγῳ τῆς 
5οὐσίας αὐτῶν, ὁ δὲ λόγος τῆς οὐσίας γενικὸς ἑκάστου, γέ- 

ψος αὐτοῦ ἐστιν" εἰκότως ἄρα καὶ τὸ παρὰ φύσιν γένος 
ἐστὶ τοῦ πυρετοῦ, ὡς λόγος ὑπάρχων γενικὸς τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ, ᾧ σημαίνεται, καὶ τὸ εἶναι ἔχει, καὶ οὐχ ἡ Ἰρὸὴ 
εασία μόνη. 

10 Ιν. Καλῶς δὲ τῷ ὅρῳ πρόσκειται καὶ τί, προϊοῦσα 

δ᾽ ἐκ ταύτης δ ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν ἐφ᾽ ἅπαν τὸ σῶμα. 
Δύναται μὲν γὰρ τὰ παρὼ φύσιν ϑερμανϑέντα μόρια «τῇ 
ἀφῇ τὰ πλησιέστερα τῶν μορίων ϑερμᾶναι, καὶ ταῦτα ἀλλα, 

κἀκεῖνα ἕτερα. 3. ᾿Επεὶ δὲ πᾶν τὸ ἐκ τῆς καρδίας ϑερμὸν 
15 εἰς ὅλον τὸ σῶμα παραπεμπόμενον διὸ μέσων. ἴεται τοῦ 
7 πνεύματος καὶ τοῦ αἵματος, ἃ σπτωντὶ πρόσεστι μορίῳ τοῦ 

σώματος, ἐκ τῆς αὐτῆς ἰόντα καρδίας, εἰχότως τὴν παρὰ 
φύσιν ϑέρμην, ἐκ τῆς καρδίας ἀρχομένην, δι ἀρτηριῶν καὶ 
φλεβῶν εἰς ἅπαν ἰέναι τὸ σώμά φαμεν. Τοῖς γὰρ αὐτοῖς, 

20 οἷς τὸ φυσικὸν ϑερμὸν παντὶ μορίῳ τοῦ σώματος μετα- 
δίδωσιν ἡ καρδία, καὶ τὸ παρὰ φύσιν ϑερμὸν παφαστέμψει, 
"αὶ μάλισϑ᾽ ὅτε καὶ ὁ πυρετὸς δοκεῖ τὸ φυσικὸν βερμὸν 

εἶναι εἰς τὸ πυρώϑες μεταβληϑέν. 
ν. Τόγε μήν, καὶ τὸς φυσικὰς αἰσϑητῶς βλάπτουσα 

35 ἐνεργείας, ὅπτερ ἐστὶ τὸ τελευταῖον τοῦ ὅρου, χωρίζει τὸν 

πυρετὸν ἀπὸ ϑυμοῦ τὸ καὶ ὁμοίων" ἃ γὰρ ϑυμὸς οὐ 
8606 βλάπτει τὰς ἐνεργείας αἰσϑητῇ τινε βλάβη, ἐφ᾽ ἧ πυρετὸς 

γένοιτο. ῷ. Βουλόμεϑα δὴ τὸν πυρετὸν διὰ τοῦτο οὐ 
πᾶσαν εἶναι τὴν παρὰ φύσιν ϑερμασίαν, κἂν δὲ ἀρτηριῶν 

30 καὶ φλεβῶν ἐκ καρδίας φῷ ὅλῳ μεταδοϑῇ σώματι, ἀλλ᾽ 
ἐκείνην μόνην, ἢ ἐστι νόσοφ᾽ νόσος γὰρ ἡ παρὰ φύσιν 

᾿ς διάϑεσις τὰς ἐνεργείας βλάπτουσα. 
ΝΙ. ᾿Πνεργείας δὲ φαμεν φυσικὰς φὰς τῆς φυσικῆς 

ψυχῆς δυνάμεως ἐνεργείας, αἵ μάλιστα τῇ παρὰ φύσιν 
36 βλάπτονται ϑερμασίᾳ διὰ τὸ γίνεσϑαί τὲ καὶ τελεῖσθαι 

τῶν ἄλλων μᾶλλον ὥσπερ δὲ ὀργάνου τοῦ φυσικοῦ ϑερ- 
μοῦ" τὸ γὼρ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὄργανον ἡ τῶν μο- 
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οίων ἐστὶ χρᾶσις, ὥσπερ αὖ πάλιν τῶν ξωτικῶν ἡ τῶν αὖ- 8 
τῶν τούτων ἰδία διάπλασις. 3. 1 δὲ φυσικὸν ϑερμιοὸν μυὴ 
σῶν ἁπλῶν, ἀλλὰ τῶν κεκραμένων εἶναι εἰς ὅλως ἀμφ- 

ἀγνοεῖ: εἰ καὶ φυσικὰς ἐνεργείας ἐστὶν εἰτεεῖν ἀπάσας τοῖς 
φῆς ψυχῆς ἐνεργείας τῷ τὸ φύσει ταύτας τελεῖσϑαἑ τὸ καὶ 5. 
γίγνεσϑαι, καὶ τῷ μήτε τὸ αἰσϑάνεσϑαι, μήτε τὸ κινεῖσθαι, 
μἐὖτε μὲν τὸ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσθαι καὶ γεννᾶν ἄνευ τοῦ 
φυσικοῦ καὶ ἐμφύτου ϑερμοῦ μὴ δύνασϑαι γίγνεσθαι" ἡ 
γὰρ τῶν ὁμοιομερῶν κρῶσις τῆς διαπλάσεως ΜΗ͂ΝΝ ἐστὶ 
καὶ ϑεμέλιος. 10 

ΝΗ. Ζαῦὔτά τοι τῇ σσαρὲὰὶ φύσιν ϑερμότητε σιάσας 

ὁρῶμεν βλάπτεσϑαι τὰς τῆς ψυχῆς ἐνεργείας, καὶ μᾶλλον 
ἐκείνας, ἂς φυσικὰς ἰατρῶν «ταῖδες καλοῦσιν" ἐξ οὗ δῆλον, 

ἁπάντων τῶν ἄλλων νοσημάτων τὸν «τυρετὸν δεινότερον 
καὶ ἐπαχϑέστερον εἶναι, ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχοει-- τ5 
δεστάτης ἀργῆς, τῆς καρδίας, εἰς ὅλον δὲ προϊόντα τὸ σῶμα 
καὶ πάσας τὰς ἐν ἐκείνω βλάπτοντα ἐνεργείας. 2. Οὕτω 
μὲν οὖν καὶ διὰ ταῦτα πυρετός ἐστε παρὰ φύσιν ϑερμα- 
σία, ἀπὸ καρδίας μὲν ἐρχομένη, προϊοῦσα δ᾽ ἐκ ταύτης δὲ 
ἀρτηρίων καὶ φλεβῶν ἐφ᾽ ὅλον τὸ σώμα καὶ τὰς φυσικὰς 20 
αἰσϑητῶς βλάπτουσα ἐνεργείας, καϑάπερ εἴρηται. 8. ᾿Επεὶ 
δὲ παρὰ φύσιν αὐτὸν λέγομεν ϑερμασίαν, δίκαιον ἂν εἴη 9 
φάναε, τίς τε φυσικὴ πρῶτον, τίς τε παρὰ φύσιν ϑερμα- 

σία" τοῦ γὰρ γένους ἐκδήλου γεγονότος, τάχα καὶ τὸ οὗ 367 
ἔστι γένος οὐκ ἀγνοηϑήσεται. ἧς 

ΨΗΙ. Φυσικὴ τοίνυν ἐστὶ ϑερμότης, τὴν αὐτὴν δέ 
φῆμε χαὲ ἔμφυτον δήπου ϑερμόν, ἢ ἡ ἀρχὴ φοῦ ζώου ἡ 

φύσις" συμφύεταε γὰρ τῷ ζῴῳ, καὶ διὰ τοῦτο λέγεταε φυ-- 
σική, ὄργανον οὖσα καϑόλου τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων" 
οὐδὲ γὰρ οἷόν τε τὴν ψυχὴν ἄνευ τοῦ τοιούτου ϑερμιοῦ 30 
σαράξαι τινὰ τὴν τυχοῦσαν ἐνέργειαν. 2. “Ἅπαν γε μὴν 
ὄργανον ἀνάλογόν τε ἐκείνῳ δεῖ εἶναι, οὗ ἐστιν ὄργανον, 
καὶ τὸν προσήκοντα λόγον πρὸς τὸ ἔργον καὶ τὸ ἀποτέ- 
λεσμα σώζειν. ἄλλως γὰρ τό,τε ὄργανον τό,τε οὗ ἐστιν 
᾿ ᾿ ᾿ 3.ϑ «4 3. ᾿'ΨΨ ’ - 3» ᾿ 4.’ ὍὌργανον, καὶ τὸ δὲ ὃ τὸ ὄργανον, μάτην ἂν εἴη, καὶ οὖὔ-- 35 

» ε ; ε-...Ὁ ᾿ , , τως ἐν τοῖς οὖσι καϑ᾽ αὐτὸ δήπου τι μάτην συνεισαχϑείη. 
3. Δεῖ ἄρα καὶ σὴν ἔμφυτον ϑερμασίαν, ὄργανον οὖσαν 
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ψυχῆς, ὥσπερ εἴρηται, μὴ ἀπολελυμένην τὸ καὶ ἁπλῆν 
ἔχειν σὴν κρᾶσιν, ἀλλ᾽ ἀναφερομένην πρός τε τὰς τῆς ψυχῆς 
δυνάμεις, πρός τὸ τὰ ἔργα τούτων, κἀκείνοις ἀνάλογον 
εἶναι, καὶ διὰ ταῦτα ξυγκεκραμένην ψυχρῷ τε καὶ ὑγρῷ 

10 καὶ ξηρῷ, καὶ εὔκρατόν τὸ καὶ σύμμετρον. καὶ καλοῖτ᾽ ἂν 
διὰ ταῦτα δικαίως φυσική τὸ καὶ ἔμφυτος κρᾶσις, μάλλον 
δὲ ἀπὸ ταύτης ἡ φυσικὴ καὶ ἔμφυτος κρᾶσις ϑερμὴ λέγοιτ᾽ 
ἄν, τοῦτο μέν, διὰ τὸ ἐν τῇ τῶν λόγων κράσει τὸ ϑερ- 
μὸν τὰς ἄλλας νικῶν καὶ ὑπερβάλλειν ποιότητας" τὰ γὰρ 

10 ζῷα ϑερμαὰ δήπου διὼ τὴν ἐν αὐτοῖς ὑπερβάλλουσαν ϑέρ-- 
μὴν καὶ τὰς λοιπὰς ψικῶσαν ποιότητας τοῦτο δέ, διὰ τὸ 

«ὸ ϑερμὸν δραστικώτατον εἶναι τῶν ἄλλων ἁπασῶν ποιο-- 
φήτων᾽ οὐδεμίω γάρ τε γειτνιῶσα αὐτῇ μεταβάλλει ποιότης, 

ὡς τὸ ϑερμόν. 4. Τοιαύτη μὲν οὖν ἡ φυσικὴ καὶ ἔμφυ- 
τό τὸς ϑερμασία᾽ ἡ δὲ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἔκ τινος ἐξωτε- 

ρικῆς αἰτίας, ἥτις «τοτ᾿ ἄν εἴη, μήτε οἰκείας τῇ φύσει, 

μήτε μὴν ἀπὸ ταύτης τὴν ἀρχὴν εἰληφυίας, ἐπερχομένῃ 
φῷ σώματι, οὐκ ἀνάλογον ὄργανον οὖσα τῶν φυσικῶν δυνά-- 
μίδων, οὐδὲ τὸν ἀρμόζαντα πρὸς τὰ ἔργα σώζουσα λόγον, 

808 φοῦτο μὲν τῷ ἐπείσακτον καὶ ἀλλοτρίαν εἶναι, τοῦτο δ᾽ αὖ 
πάλιν τῇ ἑαυτῆς δυσκρασίᾳ μὴ σώζουσα τὴν πρὸς τὲς δυ- 
γάμεις καὶ τὰ ἔργα ἀναλογίαν" λέγοιτο δ᾽ ἂν ἡ τοιαύτῃ καὶ 
σαρὸ φύσιν κρᾶσις, πρὸς τὸ ϑερμότερον ἀποκλίνουσα κατὰ 
φὸν αὐτὸν λόγον τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος. 

11 ΙΧ. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι, ὥσπερ ἔμφυτον, οὕτω καὶ ἐπείσακτον 
ϑερμὸν λέγομεν, οὐ μὴν δέ, ὥσπερ ἐπείσακτον, οὕτω καὶ 
ἔμφυτον ψυχρὸν λέγομεν" οὗ πάντως αἴτιον τὸ μὴ ἁπλῶς 
φε καὶ καϑ᾽ αὐτὸ τὸ ψυχρὸν τὸ τῆς φύσεως ἔργον. εἰσ-- 
δύεσθαι, καϑάπερ καὶ τὸ ϑερμόν" ἀλλότριον γὰρ καὶ ςϑαρ- 

30 τικὸν τῆς τῶν ἐμψύχων, χαὶ μάλιστα τῆς τῶν ζῴων φύ- 
σεως τὸ ψυχρόν, καὶ ἀκινησίας μᾶλλον ἢ κινήσεως αἴτιον. 
Εἰ γάρ ποὺ καὶ γίνεται τῇ φύσει γε συμπαρομαρτοῦν, οὐ 
καϑ' αὐτὸ γε μήν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. 

Χ. Φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἡ φυσικὴ καὶ 
36 ἔμφυτος ϑερμότης παρὰ φύσιν ϑερμότητος διενήνοχε “πρῶ-- 

σον μὲν τοῖς αἰτίοις, ἔπειτα τῷ εὐκράτῳ τε καὶ δυσκράτῳ, 

καὶ ὅλως ὥσπερ τὸ ἄκρον τοῦ μέσου" ὡς γὰρ ἀρετὴ πρὸς 



ΕΒ ΒΈΒΒΙΒΌΒ ΠΒΕΙ ΚΒ. 87 

κακίαν, οὕτως εὐχρασία πρὸς δυσχρασίαν᾽" κἀντεῦϑεν ἑπο- 
μένως τῷ τε εἴδει καὶ τῇ μορφῇ, καϑάπερ τὸ ὑγιεινὸν τοῖ 

γοσώδους διενήψοχε σώματος περὶ γε μὴν τὸ αὐτὸ ὑπο- 
καίμενον ἄμφω, ὡς πρὸς τρόπου τοῖς ἐναντίοις, εἰώϑασι" 
γίγνεσϑαι, εἴτε πνεῦμα, εἴτε χυμός, εἴτε μόριον τοῦ τ᾽ ὧν 9 
εἴη, ἐν ᾧ πρὸς ἀλλήλας καὶ ποιοῦσε καὶ πάσχουσι. 2. Τὸ 
γὰρ ἔμφυτον ϑερμὸν ἢ εὔκρατον τῷ παρὼ φύσιν ϑερμῷ, 
καϑάπερ ἄκρῳ μέσον, ἀντίκειται, καὶ ἐναντία ἡ ἔμφυτος 
ϑέρμη τῇ παρὰ φύσιν ϑερμότητι, καϑάπερ ἀρετῇ κακία, 12 
ὡς μικρῷ σπιρύσϑεν ἐλέγομεν. Τοιαύτη μὲν οὖν ἢ τὸ κατὰ 1 
φύσιν ἥ τε παρὰ φύσιν ϑερμότης, καὶ τοιαύταις ἀλλήλων 
διαφοραῖς, ὡς ἐκ πολλῶν ὀλίγα λέγειν, διενηνόχασι. ᾿ 

ΧΙ. ᾿Επεὶ δ᾽ ὁ πυρετὸς δοκεῖ τ καὶ λέγεται τὸ φυ- 

οικὸν ϑερμὸν εἶναι πρὸς τὸ στυρῶδες μεταβάλλον, φέρε 369 
ϑεωρήσωμεν, εἰ καλῶς δοκεῖ τε καὶ λέγεται᾽ ἔχει γάρ πῶς ι5 
φυσικωτέραν ϑεωρίαν ἡ σκέψις. 

ΧΙ]. Φημὶ δή, δυοῖν ἐναντίων τιρὸς ἄλληλα δρώντων 
48 καὶ πασχόντων ἐν τῇ αὐτῇ ὕλῃ, ϑάτερον μὲν ἐκβάλ- 
λεσϑαί τε καὶ φϑείρεσθαι, ϑάτερον δὲ ἀντεισάγεσϑαι. οὐδὲ 
γὰρ καὶ ἄμφω δυνατὸν ἐντελεχείᾳ ἐν τῷ αὐτῷ παρεῖναι 320 
ὑποκειμένῳ, οὐδ᾽ αὖ τοῦ αὐτοῦ ἐπεῖναι ὑποκειμένου, ἀλλὰ 
ϑατέρῳω μὲν ἐπερχομένῳ ϑάτερον ἀνάγκη τῆς ὕλης παρα- 
χωρῆσαι, ϑατέρου δὲ παραχωροῦντος, ϑάτερον αὖϑις εἶσι-- 
ἐναι καὶ τὴν ὕλην εἰδοποιεῖν. 2. Οὐδέποτε γάρ, οὐδ᾽ ἐν 
αὐτῷ τῷ νῦν τοῦ χρόνου τῷ ἀμερεῖ, τὴν. δεκτικὴν τῶν 25 
ἐναντίων ὕλην τε καὶ οὐσίαν ὑπὸ μηδετέραν οἷόν τε, φύ- 
σει τῶν ἐναντίων, εἶναι μορφήν, οὐδ᾽ αὖ τὸ πλεῖστον ἀλ- 
λήλων διεστηκότα, κῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἤ, τὴν ἐν τῷ 
αὐτῷ φέρει δίαιταν, ἄλλως ὑπ᾽ ἄλλῳ τεταγμένῳ τε καὶ δια-- 
κειμένῳ οὐδὲ γὰρ πρὸς τὸν λόγον, καὶ εἰ τὼ μὲν ἔμμεσα, 18 
τοὰὶ δ᾽ ἄμεσα εἴη τῶν ἐναντίων. 8. Καὶ περὶ ἀμφοτέρων 
γὰρ ὁ αὐτὸς ἁρμόζει λόγος, ὅσα γε σπιροὸς τὴν ὕλην τε καὶ 
μεταβολήν. καὶ ἄλλως δέ, τὰ μέσα τοῖς ἄκροις πῶς τὰ 
αὐτώ: 4. ᾿Επεὶ δὲ πᾶσα φυσικὴ δρᾶσις ἢ πεῖσις, ἡ ἐν τῷ 

γίγνεσθαι τὸ εἶναι ἔχουσα κίνησις, κίνησις δὲ ἐν χρόγωῳ, 35 

τοῦ δὲ χρόνου τὸ μὲν ἀρχή, τὸ δὲ μέσον, τὸ δ᾽ ἄκρον καὶ 
ἔσχατον, ἔτι δὲ καὶ τὠναγτία, ἐν οἷς ἡ κίνησις, ἔμμεσα, 
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πολλῶν ὄντων μεταξὺ τοῖν δυοῖν εἰδῶν τὸ καὶ ὑποστά- 
σεῶψν, ἀνάγκη μήτ᾽ ἐν τῇ ἀρχῆ τῆς κινήσεως ϑάτερον μὲν 
τῶν ἐναντίων φϑαρῆναι, ϑάτερον δὲ ἀντεισαχϑῆναι, μήτε 
μὴν ἐν τῷ μέσῳ" μάτην γὰρ ἂν ἦν ἡ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἄχρι 

5 τοῦ μέσου καὶ τελευταίου, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ μέσου πάλεν ἐπὲ 
τὸ ἔσχατον κίνησις. ὄὅ. “Πείπιδται τοίνυν μόνον ἐν τῷ “τῆς 

κινήσεως ἄχρῳ τὸ καὶ ἐσχάτῳ τὸ μὲν τῶν ἐναντίων στἀγντή 
φϑαρῆναι καὶ μηκέτι εἶναι, τὸ δὲ ἀντεισαχϑῆναι κατὰ τὸ 
αὐτὸ νῦν τοῦ 'χρόνου, ὃ καὶ ὅρος ἐστὶ τῆς κινήσεως ὁ εἰς 

τὸ ὅ" καὶ μεταξυ δὲ τοῖν δυοῖν ὅροιν, τοῦ τ᾽ ἐξ οὗ, τοῦ τ᾽ εἰς ὅ, 

σολλὰ τῶν μέσων εἰδῶν ἀνάγκῃ γίγνεσθαι δήπου, τοῦ μὲν 
370 προηγούμενα, τοῦ εἰς ὅ, τῷ δ᾽ ἑπόμενα, τῷ ἐξ οὗ, ἃ οὐ- 
14 δέτερον τῶν ἄκρων οὔτ᾽ ἐστιν, οὔτε λέγεται, οἷον φαιόν, 

ὠχρόν, ἐρυϑρὸν καὶ τἄλλα τῶν μέσων, εἰς ἃ πρῶτον μδτα-- 
15 βάλλει τὸ ἐκ τοῦ μέλανος εἰς λευκὰ μεταβάλλον, ὃ οὔτ᾽ 

ἔστιν, οὔτε λέγεται λευκὸν ἢ μέλαν ἁπλῶς, εἰ μήπου τοῖν 
δυοῖν ἄκροιν παραβαλλόμενον, πρὸς ἐκεῖνο μὲν μέλαν, 

πρὸς δὲ τοῦτο λευκὸν λέγοιτ᾽ ἄν, ἁπλῶς δὲ οὐκ ἔστιν, εἶ 
μή τις τὰ εἴδη συγχέειν βούλοιτο. 6. Τὰ αὐτὰ δ᾽ ἂν φαίη 

20 τίς καὶ περὶ τῶν ἀποστάσεων τῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἄκρων 
σελὴν ὅτι τῶν ἄκρων μὲν ἐκεῖνα τῷ εἴδει, αἱ δ᾽ ἀποστάσεις 
φῶν αὐτῶν τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον καὶ τῇ εὐτομότητε 
διαφέρουσι. Τὰ αὐτὰ δὴ πάντα κ͵ν τῷ πυρετῷ νοῶν, 
οὐκ ἂν ἁμάρτοις. . Τοῦ γὰρ ἐπεισάκτου καὶ ἀλλοτρίου 

46 ϑερμοῦ τὸ ἐν ἡμῖν πνεῦμα, ἢ χυμόν, ἢ μόριον, ἅπερ εὔ-- 
κρατά ἐστι τῇ τοῦ ϑερμοῦ, ἣν ἐλέγομεν, εὐχρασίᾳ, ϑὲερ- 

μιαινοντὸς τὸ καὶ ἀλλοιοῦντος, ἀνάγκη ϑερμότερον ἑαυτοῦ 
γίγνεσϑαι ἕκαστον, ὡσπερεὶ ἐκ ψυχροῦ ἢ χλιαροῦ μετέβα- 
λὲν εἰς ϑερμόν" ἐπεὶ δὲ τὸ ϑερμαινόμενον οὔπω τεϑέρ- 

30 μασται, τὸ δὲ τεϑερμάσϑαι ὁ εἰς ὃ τῆς ϑερμάνσεως ὅρος, 

δεῖ πάντως τὸ ἐξ εὐκράτου ϑερμαινόμενον ἄχρι τοῦ τεϑερ- 
μιάσϑαι διὰ μέσων ὅτι πλείστων εἰδῶν τε καὶ ἀποστάσεων 
ἰέναι τῆς παρὰ φύσιν ϑερμότητος, ὧν οὐδεμία τῷ ἄκρῳ 

15 πάντῃ παρόμοιος, οὐδ᾽ ἕξις ἔστιν, οὐδὲ λέγεται. 8. 1 δὲ 

86 φοιοῦτον μέσον, τὸ δὴ τοῦ σώματος ἀλλοιώσεων, εἴτε ϑέρ-- 
μανσις εἴτε ψύχρανσις εἴη, εἴτα καὶ ἄλλη τις τῶν ἐκ τῶν 
πρώτων ποιοτήτων παρωνύμως γε λεγομένων, σπταρ᾽ ἰατροῖς 
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δυσπρασίω λέγεται διὰ τὸ τὴν τῶν ἐναντίων ἐν αὐτῇ μά- 
χήν ἐνεστάναι᾽ δυσκρασία μὲν τῷ μιὴ ἀνάλογος εἶναι ταῖς 
φυσικαῖς ἐνεργείας, διάφορος δὲ τῇ πρὸς τὴν φυσικὴν αὖ- 
φῆς σχέσει. 9. ᾿Εν τῷ τοιούτῳ τοίνυν μέσῳ καὶ τὰ τοῦ 
σώματος μόριά φαμεν εἶναι, ὅτε τὸ σῶμα πυρέττει τὸν 5 
ἐπὶ πνεύμασιν ἢ χυμοῖς σηπομένοις ἀναπιτόμενον πύρε-- 871 
τόν, ὡς ἐκ τῶν ἔμστροσϑεν ῥηθέντων ἐστὶν ἰδεῖν. 10. 7 ἧς 

δ᾽ ἀλλοιώσεως ἤδη πρὸς τὸ τέλος ἡκούσης, καὶ τῆς τῶν 
ἐναντίων πρὸς ἄλληλα μάχης γε παυσαμένης, ἥ τ᾽ ἐπιγι- 
γομένη χρᾶσις ἴση λέγεται, ϑατέρου τῶν ἐναντίων ὅλου τὸ 
φϑαρέντος, καὶ τὰ μόρια ὑπὸ τὴν τοιαύτην κρᾶσιν εἶναε 
καὶ ὑπὸ τὸ τεϑερμάσϑαι φαμέν. 11. Παυσαμένης δὲ τῆς 

ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἴσης ἐχείνης καλουμένης κράσεως ἔπε-- 
γενομένης, ἐπεὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἀλλοιώσει τινὶ τῶν αἷ-- 
σϑήσεων γίνεται, οὐκ ἔσται τῆς ἴσης ἐκείνης, ὥσπερ οὐδὲ 15 
φῆς φυσικῆς οὐδεμία κράσεως αἴσϑησις, οὐδὲ ὀδύνη λυποῦσα 106 
φὴν αἴσϑησιν. 12. Γέγονε γὰρ ὡσπερεὶ φυσική τις τῶν 
μορίων διάϑεσίς τε καὶ κρᾶσις, ἧς οὐδεμία παρὰ τοῦ ἔχον-- 
τος αἴσϑησις, τοῦ μηδεμίαν αὐτοῦ τινος εἰς ἑαυτὸν γί- 

γνεσϑαι δρᾶσιν, καὶ ὥσπερ ἕξις τις τοῖς μορίοις ἐμισεεφυ-- 50 

κυῖα, ὅϑεν καὶ τοῦ ὀνόματος ἔτυχεν, ἑκτικὸς πυρετὸς κα- 
λουμένῃη παρ᾽ ἰατροῖς. 18. Τούτων τοίνυν οὕτω διωρισμέ- 
γῶν, ἐντεῦϑεν ἐστὶν ἰδεῖν, ὅτι ὥσπερ οὐκ ἔστι κυρίως 
εἰστεῖν τὸ μέλαν, ὅτε λευκαίνεται, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, ὅτε 
ὑπὸ τὴν κίνησιν ἔτι καὶ ἐν τῷ μεταξύ ἐστι τῆς κινήσεως, 25 
ὅτι μετέβαλεν εἰς λευκόν, τῷ τὸ λευχαινόμενον ἔτι μὴ λε- 

λευχάσϑαι, καϑάτπερ οὐδὲ λευκανϑὲν καὶ ἐν τῷ εἰς ὃ τῆς 

κινήσεως ὃν λέγοιτ᾽ ἄν ἀμηγέπη μέλαν, τῆς μελανίας πάντῃ 
φϑαρείσης, οὕτως οὐδὲ τὸν ἐπὶ πνεύμασι καὶ χυμοῖς ση-- 
σιομέγοις ἀναπτόμενον πυρετὸν λέγειν δίκαιον παρὰ φύσιν 30 
ϑερμασίαν εἰς στυρώδη μεταβάλλουσαν. 14. Τὸ γὰρ μετα-- 
βάλλον οὐ μεταβέβληκεν, εἰ μή τις λέγειν ἐϑέλει στῶν τὸ 

μιεταξυ εἶδος χαὶ πᾶσαν ἀπόστασιν πυρωδὴ καὶ ϑερμιότητα 
καὶ δυνάμει μόνον οὖσαν, ἐντελεχείᾳ δὲ οὔ " τὸ γὰρ κινού- 
μενον δυνάμει τοῦ πρὸς ὃ κινεῖται, οὐκ ἐντελεχείᾳ " οὐ γὼρ Ὁ 
ἂν ἐκινεῖτο, ἀλλ᾽ ἠρέμει, τοιοῦτον ἐντελεχείᾳ ὅν, οἷον τὸ 
πρὸς ὃ κινεῖται" ἄλλως γὰρ κινούμενον τὸ αὐτό, καὶ μὴ 
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17 κινούμενον κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ γ᾽ εἴη ἄν, ὅττερ 
ἀντίφασις" ὃ γε μὴν ἑκτικὸς σιυρδτὸς ἔστε μὲν εἷς τὸ κατὰ 
φύσιν ϑερμὸν εἰς τὸ πυρῶδες μεταβάλλον, ἔστι δὲ ὡς οὔ. 

372 1ὅ., Εἰ μὲν γὰρ τὸ ϑερμὸν ἀντὶ τῆς ποιότητος νοηϑείη τε 
5. καὶ ληφϑείη, οὐκ ἔστι" τὸ γὰρ πυρῶδες ἐκεῖνο δερμὸν οὐ- 
δαμῶς ἐστε τὸ κατὰ φύσιν ϑερμόν" εἰ δ᾽ ἀντὶ τοῦ ὑπο- 
κειμένου, καὶ μάλα" τὸ γὰρ ἐν τῷ ἑκτικῷ μεταβάλλον πυ- 
ρετῷ; ποιόν, ἀλλ᾽ οὐ ποιότης ἐστί, καὶ τὸ τοιοῦτον οὐ 
ϑέρμη, ϑερμὸν δὲ λέγεται, οὐδ᾽ αὖ πυρετὸς, ἀλλὰ μᾶλλον 

10 πιυρέσσον" χρώνταε δ᾽ ὁμοίως οἱ ἰατροὶ ταῖς τοιαύταις τῶν 

λέξεων ἐστιν ὅτε, καὶ οὐκ ἄνευ ἴσως αἰτίας καὶ λόγου. 

10. ᾿Επειδὴ γὰρ ἐν τῷ μεταξὺ τῆς τοιαύτης ἀλλοιώσεως 
ἄπειρα δήπου τὰ εἴδη, καϑάπερ ἐν τοῖς φυσικοῖς δέδεικται, 
μ"ἢ τυχόντα ὀνόματος, ἔδει τὸν ἰατρόν, σιερὶ ἐκείνων λό-- 

16 γον ποιούμενον, τῷ τοῦ ἄκρου, πρὸς ὅπερ ἡ κίνησις, ὀνό-- 
ματε ταῦτα καλεῖν, περὶ παντὸς ἁπλῶς λέγοντα πυρετοῦ, 

ὅτε στὸ κατὰ φύσιν ϑερμόν ἐστε πρὸς τὸ πυρῶδες μδτα- 
βάλλον. ᾿4ληϑεύει δὲ μάλλον, εἴτις ἐθέλοι λέγειν τὸ τοιοῦ-- 
φον περὶ τοῦ ἑχτικοῦ, καϑάπερ εἴρηται, πυρετοῦ. 

20 ΧΠΙ.. ᾿᾿πιστάσεως δὲ ἄξιον, ὅτε ὁ πυρετὸς οὐκ ἔστιν 
18 οὐδενὸς ἢ μόνων τῶν σώματος, ἃ καὶ κυρίως ἔστι τε καὶ 

λέγεται ἔμψυχα" οὔτε γὰρ τὸ ἐν ἡμῖν πνεῦμα κυρίως, οὔϑ᾽ 
οἱ χυμοί, μόνα δὲ πυρέττει τὰ τοῦ σώματος μόρια, ἅπερ 
καὶ ὄργανα τῶν παρ᾽ ἡμῖν εἰσιν ἐνεργειῶν, εἰκότως. 2. “ὰς 

25 γὺρ ἡ ὑγεία, διάϑεσις φυσική τις οὖσα τοῦ ἀνθρωπίνου 
σώματος, δὲ ἧς τελείως ὁ ἄνϑρωσιος τὰς ἑαυτοῦ προσηκού- 
σας ἐνεργείας ἀποτελεῖ, ἐν τοῖς μορίοις ἐστὶ τοῦ σώματος, 

ὧν αἱ ἐνέργειαε" χυμοὶ δὲ καὶ πνεύματα ποιητικὰ ταύτης 

αἴτια, τὰ μὲν ὡς ὄργανον καϑόλου καὶ γενικὸν τῆς ψυχῆς, 
30 οἱ δὲ ὡς ὕλη τῶν μορίων, ἐξ ὧν αὔξεταί τε καὶ τρέφεται" 

οὕτω καὶ ἡ νόσος, ἧς εἶδος ὁ πυρετός, διάϑεσις παρὰ 
φύσιν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ὑφ᾽ ἧς ἐν ταῖς ἐνεργείαις 
καϑ' αὐτὸ καὶ πρώτος αἰσϑητ γίγνεται βλάβη, ἐν τοῖς 
αὐτοῖς ἔσται μορίοις τοῦ σώματος, ὧν αἱ ἐνέργειαι" τὸ γὰρ 

856 ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ πέφυκε γίγνεσϑαι. 8. Πνεῦμα δὲ καὶ 
χυμοὶ ποιητικὰ μᾶλλον, ἀλλ᾽ οὐχ ὑλικὰ νόσου καὶ πυρετῶν 

3738 αἴτια. ἄλλως τε νόσον καὶ ὑγείαν, πάϑη τῶν τοῦ ἐμψύχου, 
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ἡ ἔμψυχα, ὄντα, δεῖ ὡς ἐν ὑποκειμένοις εἶναε τοῖς ἐμψύ- 
χοις" μόνα δὲ τῶν ἐν ἡμῖν ὄντων τὰ μόρια ἔμψυχα πνεύ-- 
ματα γὰρ καὶ χυμοὶ ἄψυχα, μήτε τρεφόμενα, μήτ᾽ ἄλλην 
φινὰ φυσικὴν ἐνεργείαν ἔχοντα" ὧστε πᾶς πυρετός, εἴτ᾽ 19 
ἐφήμερος, εἴτ᾽ ἐπὲ χυμοῖς ἀναπτόμενος σηπομένοις, εἴτε 5 

καὶ ἑπετικὸς ἐν τοῖς μορίοις ἐστὶ τοῦ σώματος, κἂν οἱ μὲν 

γίγνωνται ἔτι καὶ ἐν τῷ γίγνεσθαι τὸ εἶναι ἔχωσιν, ὁ δ᾽ 
ἑκετικός, γεγονὼς ἤδη, οὐκέτι γίγνεται, οὐδ᾽ ἐν τῷ γίγνεσϑαιε 
τὸ εἶναι ἔχει. 4. Τ αὔτ᾽ ἀρα καὶ πυρέττειν μέν φαμὲν το 
μόρια, καὶ ϑερμαίνεσϑαί σὲ καὶ τεϑερμάσϑαι" τὸ γὰρ τὸ 
πιυρέττον ἅπαν ἢ ϑερμαίνεται, ἢ τεϑέρμασται" οὐχ ἅπαν 
δὲ τὸ ϑερμαινόμενον ἢ καὶ τεϑερμασμένον πυρέσσει τοῦτο 
φὸ μόριον, ὅτῳ χυμὸς ἢ πνεῦμα πυρετῶν αἴτια, αἴτιά γε 
μὴν ὡς ποιητικά. 

ΧΙΥ. ᾿Εκ δὲ τούτων φανερόν, ὅτε τῶν πυρετῶν οἱ 45 
μέν εἶσι γιγνόμενοι, οἱ δὲ γεγονότες, ὥσπερ καὶ τῶν νό- 
σων αἱ μέν εἰσι γεγονυῖαι, αἱ δὲ γιγνόμεναι, ὧν τὸ μὲν 

γέγονε, τὸ δὲ γενήσεται" καὶ οὔπω λέγω, ὅτι καὶ οὔπω 
ὄντες τινές εἶσιν, ἐσόμενοι δέ, ἐκ τῆς κατὰ τὸ σώμα δια-- 
ϑέσεως. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐν ἄλλοις, ῥηθήσεται δ᾽ ἴσως 30 
σὴν χάριν καὶ μετρίως ἐν τοῖς ἑξῆς. ὃ. Οὕτω μὲν οὖν καὶ 
περὶ τούτου διώρισται. Καιρὸς δ᾽ ὧν εἴη λοιπὸν ἐπὶ τὰ 
ἑξῆς τρέψαι τὸν λόγον, Καὶ πρῶτον μὲν περὶ τῶν ἐν ἡμῖν 
ῥητέον" ὑγρὰ δὲ ταῦτα καὶ πνεύματα καὶ στερεά" ἐπειδή-- 20 
στεὲρ ἀνωτέρω τούτων ἐμνήσθημεν" ἔπειτα καὶ «τερὶ αἰτίων 25 

ἐν γένει, καϑ' εἷρμόν τινὰ τοῦ λόγου στιροβαίνοντος. 
ΧΥν. Ἵ1ριῶν τοίνυν ἐν ἡμῖν ὄντων, στερεῶν, ὑγρῶν 

- 2 Υ 2 , - - « 

καὶ τῆς ἀερώδους οὐσίας, καὶ τῶν μὲν μορίων «τοῦ ἡμε- 

φέρου σώματος ὄντων τῶν στερεῶν, τῶν δὲ χυμῶν τῶν 
ὑγρῶν, τοῦ δὲ φυσικοῦ πνεύματος τῆς ἀερώδους οὐσίας, :ὸ 
συμβαίνει τὴν παρὰ φύσιν ϑερμότητα ἄλλοτε μὲν ἐξ ἄλλου 
τῶν εἰρημένων ἄρχεσϑαι, ἐπινέμεσϑαι δὲ καὶ συνδιατιϑέ-- 

Ψοι τῷ πεπονϑότι τὰ λοιπὼὶ δύο γένη, εἰ μὴ φϑάσεις λυ-- 
ϑῆναι πρότερον καὶ διαφορηϑῆναι" κἀντεῦϑεν τρεῖς ἡμῖν 
καὶ παρὰ τὴν ὕλην διαφοραὶ τῶν πυρετῶν ἀναφαίνονται. 874 
2. Μία μέν, καϑ᾽ ἣν ἡ ἀερώδης μὲν οὐσία μόνη τεϑέρ-- 
μασται ἱκανῶς, τὼ δὲ ὑγρὰ καὶ «τὸ στερεὰ ϑερμαίνεται 
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μὲν καὶ αὐτὰ ἔτι, τεϑέρμασται δὲ οὐδέσω" διαφέρει γὸὼρ οἱ 
μικρῶς τὸ ϑερμαίνεσθαι τοῦ τεϑερμάσϑαι" τὸ μὲν γὰρ 
γίγνεται, δυνάμει τέ ἐστι ξυμσεφυρμένον ἀεὶ καὶ οὔπω ἐν- 
φτελεχείᾳ τὸ εἶναι ἔχει, τὸ δὲ γέγονε μὲν ἤδη, καὶ οὔτε 

5 δυνάμει ξυμπέφυρται, καὶ ἐνεργείᾳ ἐστίν" ἄλλη δέ, “καϑ' 
ἣν τῶν ὑγρῶν μὲν ἡ οὐσία τεϑέρμασται, τεϑέρμασται δὲ 

οὔπω οὔὔϑ᾽ ἡ ἀερώδης οὐσία, οὔτε τὰ στερεώ" ϑερμαίνεταί 
γε μὴν ἔτε καὶ οὕπω τεϑέρμασται" «τρίτη δὲ καὶ ἐσχάτη, 

21 καϑ' ἣν τεϑέρμασται μὲν ἤδη τὰὶ στερεά, τὼ δ᾽ ἄλλα ϑερ- 
10 μαίνεται μέν, οὐ τεϑέρμασται δέ. 8. “ΠΗ προτέρα μὲν οὖν 
τῶν διαφορῶν τοὺς ἐφημέρους, ἡ δὲ δευτέρα τοὺς ἐπὶ χυ- 

μοῖς σηπομένοις ἐναπτομένους, ἢ δὲ τρίτη τοὺς ἑκτικοὺς 
ἀνέδειξε πιυρετούς. 

ΧΥΙ. Τένοιτο δ᾽ ὧν τὰ ῥηθέντα σοι δῆλα, ἐπεξιόντι 
1 μὲν καὶ ἅπερ ἡμεῖς εἰς τὴν τούτων σαφήνειαν ϑήσομεν 
παραδείγματα, ἐν ᾧ περὶ διαφορᾶς πυρετῶν λέγομεν, οὐχ 
ἧττον δὲ καὶ τὸ σσαρὸν ἀναλεγομένῳ παράδειγμα, “Ἰππο- 
κράτει καὶ ᾿Δρεταίῳ προσευροϑέν, φοῖς ἄρτι ῥηϑεῖσιν ὡς 
οἰκειότατον. 3. Προκείσϑω γὰρ ἡμῖν εἰς ϑεωρίαν τὸ .(βα- 

30 λαψεῖον, καὶ ϑεωρῶμεν᾽ ὅσας ἔχει διαφερούσας ἀλλήλων 

φύσεις, ἐξ ὧν συνίσταται, καὶ ὅπως ἔχει ἢ δύνατ᾽ ἔχειν 

σιροὸς ϑέρμανσιν. 8. Οὐκοῦν τρεῖς οὐσίαι: διάφοροι τοῦ 
βαλανείου συστατικοί" τοῖχοι, ὕδωρ, καὶ ὁ ἐντὸς ἐγκεκλει- 
σμένος καὶ ἐμπεριεχόμενος ὑπὸ τῶν τοίχων ἀήρ᾽ ἀκολου- 

35 ϑοῦσι δὲ τοῖχοι μὲν τοῖς ἐν ἡμῖν στερεοῖς, χυμοῖς δὲ ὕδωρ, 

ἀὴρ δὲ πνεύμασι" καὶ ϑερμαινέσϑω ὃ ἐμστεριεχόμενος ὑπὸ 
τοῦ βαλανείου ἀήρ, μηδενὸς ἄλλου τουτῶν ῥηϑέντων ἐκείνῳ 
συνϑερμαινομένου᾽" δυνατὸν δὲ τὸ τοιοῦτον οὐ μόνον τῇ 

22 ἐπινοίᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ γενέσϑαι τῷ πράγματι" τεϑερ- 
8375 μασμένου δὴ τοῦ ἀέρος, ϑερμαίνεται πρῶτον μὲν δη τὸ 

ἐν τῷ βαλανείῳ ὕδωρ" τοῦτο γορ λεστομερεστέρας οὐσίας 

καὶ δὐπιαϑεστέρας, ἤπερ ὁ τοῖχος" ἔπειϑ᾽ ὁ τοῖχος. 4. Καὶ 
τοῦτο τῆς προτέρας ἂν εἴη τῶν πυρετῶν διαφορᾶς τὸ 
παράδειγμα, καϑ' ἣν ἐλέγομεν τοὺς ἐφημέρους ἀναφαίνε- 

35 σϑαι σιυυρετούς, ἀναπτομένης μὲν καὶ τεϑερμασμένης ἤδη 
τῇ παρὰ φύσιν ϑερμότητι τῆς ἀερώδους οὐσίας, ταὐτὸν δὲ 
εἰσυεῖν τοῦ σινεύματος, τῶν δὲ χυμῶν καὶ τῶν μορίων ἔτε 

ἦ 
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ϑερμαινομένων. ὄ. Πάλιν τεϑερμάσϑω πρῶτον τὸ ἐν τῷ 
βαλανείῳ ὕδωρ" οὐκοῦν ϑερμανϑέντος ἐκείνου, ϑερμαίνε-- 
φαε μὲν αὐτίκα καὶ ὁ ἀήρ, ἔπειτα δὲ καὶ ὁ ἐμπεριέχων ἐκεῖ-- 
μον τοῖχος" μήπω δὲ τεϑερμάσϑω, ἀλλ ἔτει ϑερμαινέσϑω" 
καὶ τὸ παράδειγμα τῆς δευτέρας ἂν εἴη τῶν πυρετῶν δια-- 
φορᾶς, καϑ᾽ ἣν ἐλέγομεν τοὺς ἐπὶ χυμοῖς σηπομένοις 
ἀνάπτεσϑαι πυρετούς, σεϑερμασμένων μὲν «τὧν ὑγρῶν, 

᾿ς φῶν δ᾽ ἄλλων ἔτι ϑερμαινομένων. 0. ἼΡτι, τοϑορμάσϑω, 

πρῶτον ὁ τοῖχος τοῦ βαλανείου, καὶ μετὰ τοῦϑ'᾽ ὁ ἀὴρ καὶ 
τὸ ὕδωρ ἐκείνῳ ξυνϑερμαινέσϑω᾽ κὠντεῦϑεν ἡ τρίτη καὶ 

τελευταία τῶν πυρετῶν ἐξεικονισϑήσεταί σου διαφοράν, καϑ' 
ἣν οἱ ἑκτικοὶ πυρετοί, τεϑερμασμένων μὲν ἤδη τῶν στε- 
ρεῶν, τῶν δ᾽ ἄλλων ἔτε ϑερμαινομένων, συνίστανται. 

ΟΧΥΠ. Φανερὸν μὲν οὖν διὰ τούτων καὶ ὡς τρία μόνα 
τὰ ἐν ἡμῖν, ἐν οἷς ἡ παρὰ φύσιν ϑερμότης, μόρια, χυμοί, 
«νεύματα τὰ αὐτὰ δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Ιπποκχράτει ἴσχοντα, ἐσχό-- 
μιν καὶ ἐνορμώντα καλεῖται, ἴσχοντα μὲν τὰ μόρια, ἃ καὲ 
στερεὺ προσαγορεύεται; ἰσχόμενα δὲ οἱ χυμοί, ἐνορμῶψντα 

δὲ γε τὰ πνεύματα, ἕκαστον ἐκ τῆς ἰδίας δυνάμεως τὴν 
στροσηγορίαν ἁρμόζουσαν εἰληφός. ἃ. ἤΙσχει μὲν γὰρ καὶ 
κατέχει τὰ στερεά, ἐνίσχεταε δὲ καὶ ἐμιστεριέχεται ὑπὸ τού-- 
φῶν τὼ ὑγρὰ τε καὶ διαρρέοντα, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν οἱ χυμοί, 
ὁρμᾷ δὲ τὰ ἐν ἡμῖν πνεύματα, λεπτομερεστάτης οὐσίας 
ὄντα καὶ ϑερμοτάτης, καὶ ῥᾷστα διὰ πάντων χωροῦντα 
φῶν μορίων τοῦ σώματος. 

ΧΥΊΠΙ. - Φανερὸν δὲ καὶ ὡς τρία μόνα τὰ γένῃ τῶν 

πυρετῶν, καὶ οὔτε πλείω, οὔτε ἐλάττω" ἐφήμεροι δηλαδὴ 

καὶ οἱ ἐπὶ χυμοῖς ἀναπτόμενοι σηπομένοις, ἔτε δὲ καὶ οἱ 

ἑχτικοὶ καλούμενοι στυρετοί. δεχόμενά γε μὴν καὶ ταῦτα 
συλείους διαφοράς, τήν τε παρὰ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον 
τῆς παρὰ φύσιν ϑερμότητος, ἣν δὴ καὶ οὐσιώδη πυρετῶν 
λέξομεν εἶναι διαφοράν, καϑ᾽ ἣν μεγάλους τε καὶ μικροὺς 
ὀνομάζομεν. πυρετούς, καὶ τὴν παρὸ τὸν τῆς κινήσεως τρό- 
σον, καϑ'᾽ ἣν βραδεῖς φὲ καὶ σαχεῖς͵ λέγονται σιυρξτοί, καὶ 

28 

876 

24 
διαλείποντες καὶ μή, ἔτε δὲ καὶ τὴν. παρὰ τὰ ξυμπεώματα 35 
τῆς παρὰ φύσιν ϑερμότητος, ἐξ ὧν, ὡς ἐκ σημείων, Ἢ 
διάγνωσις, ὁποῖός ποτ᾿ ὧν ὁ πυρετὸς εἴη, τοῖς ἰατροῖς εἴωθε 



94 ΑΙΠΕΧΑΝΌΒΙ ΑΡΗΒΟΡΙΒΙΈΝΕΙΒΚ 

γίγνεσϑαι, καϑ' ἣν εἰώϑαμεν λέγειν τῶν πυρετῶν τοὺς 
μὲν ἐξερύϑρους, τοὺς δὲ ἐξώχρους, ἄλλους πελίους, καὶ 
ἄλλους ἄλλως. ᾿“λλὰ ταῦτα μὲν ἐν τῷ περὶ διαφορᾶς 
πυρετῶν εἰρήσεται καὶ σαφέστερον" εἰρήσϑω δὲ καὶ νῦν 

5. ὀλίγ᾽ ἄττα σὴν χάριν, εἰ καὶ παρεκβατικώτερον τὸν λόγον 
ποιούμεϑα. 

ΧΙΧ. Φανερὸν τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι ῥᾷστα 
μὲν πάντων ἀναάπτεταί τε τὸ πνεῦμα καὶ τάχιστα διαλύε- 
φαι, ἧττον δὲ οἱ χυμοί, ἔτε δὲ ἧττον τὼ μόρια. Ταῦτά 

10 τοι καὶ ἀπὸ τυχούσης σχεδὸν αἰτίας φαύλης καὶ ἀμυδρᾶς 
ὃ ἐφήμερος γίνοιτ᾽ ἄν, καὶ ἀπογίνεται δὲ ῥᾳδίως, τοῦ 

ἀναφϑέντος ῥᾷστα διαφορηϑέντος πνεύματος. ὥ. Οἱ δ᾽ ἐπὲ 
χυμοῖς ἀναπιτόμενοι σηπομένοις οὐκ ἀπὸ φαύλης τινὸς 

αἰτίας γίνονται πυρετοί" στερεωτέρα γὰρ ἡ τῶν χυμῶν 

16 φύσις καὶ ἀντιπράττουσα μᾶλλον, ἤπερ τὰ πνεύματα, καὶ 
ἄλλος ἄλλου στερεωτέραν μάλλον καὶ ἀντιπράττουσαν ἔχει 
φύσιν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς εὖ ἄγαν εἰσόμεϑα, δυσκόλως τὰ 

ἀπογίνονγαι τοῖς αὐτοῖς πάλιν λόγοις, καὶ μᾶλλον ὅσοιπερ 
25 ἐπὶ στερεώτερον ΧΌΛΟΝ ἀναπτονται. 8. Οἵ γε μὴν ἑκτικοὶ 

0 καὶ δυσκολώτατα γίνονται καὶ δυσχολώτατα ἀπογίνονναι" 
οὐ γὰρ ῥᾳδίως ἀνάπτεται τὰ μόρια, στερεωτέρας τυχόντα 
φύσεως, οὔτ᾽ αὖ πάλιν ϑερμανϑέντα, ῥᾳδίως ἀποβάλλει 

φὴν ϑερμασίαν" «ο γὰρ στερεὸν δυστύπωτόν τε ἅμα καὶ 
τῆς ἐντυπωϑείσης αὐτῷ καὶ μορφῆς καὶ ποιότητος ἄγαν 

“ὁ φυλακτικόν, εἰ μή που πρὸς τὴν ἐναντίαν μᾶλλον ῥέστει 
ποιότητα. Ταῦτ᾽ ἄρα καὶ ἑκτικοὶ κέκληνται πυρετοί, ὡς 
ἕξεις ὄντες καὶ δυσαπόβλητοι. 

377 ΧΧ. ᾿Επιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι τριῶν ὄντων ἐν γένει 
τῶν πυρετῶν, ὥσστερ εἴπομεν, ὁ μὲν ἐφήμερος ὑποδιαὶρ εἴ-- 

20 ται πάλιν κατὰ τὴν τῶν αἰτίων διαφοράν, ἅπερ ἐν τῷ 
πνεύματι τοιαύτην παρὰ φύσιν ϑερμασίαν πιρῶτον ποιεῖ; 
καὶ οὐ κατὰ τὴν ἐν τῷ πνεύματι κατ᾽ οὐσίαν διαφοράν" 
τὸ γὰρ πνεῦμα ὁμοιομερὲς ἐστι πάντη, καὶ οὐ τῆς αὖ- 
τῆς ἐστιν ἑτερότητος, ἧσπερ καὶ ὃ χυμός. 2. Ὁ δ᾽ ἐπὶ 

35 χυμοῖς ἀναπτόμονος πυρετὸς οὐ κατὰ τὴν τῶν αἰτίων διαι-: 

θεῖται" ὃν γάρ ἐστιν αἴτιον, τὸ συνεξευγ μένον δηλαδή, τὸ 

τὸν τοιοῦτον ἀποτελοῦν πυρετόν, ἡ ἐν τοῖς χυμοῖς μετα- 
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βολή τε καὶ σῆψις" ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν χυμῶν ἑτερότητα 
καὶ διαφορὰν ἡ διάφορος ὕλη τῆς σήψεως γίγνεται. 8. Ὃ δ᾽ 
ἑκτιχὸς πυρετὸς κατὰ μὲν τὰ αἴτια οὐδεμίαν ἐπιδέχεται 26 
τὴν διαφόράν. ὃ γὰρ αὐτὸς διὰ παντός ἐστὲ στυρετός, 
κἂν ἐκ διαφορῶν γένηται" κατά γε μὴν τὴν τῶν μορίων ὃ 
ὑγρότητα, φϑειρομένην τὲ καὶ δαπανωμένην καὶ μαραι- 

γομένην ὑπὸ τῆς τούτου διαμονῆς, διαφορὰς πολλὰς 
ἐπιδέχεται, καϑάπερ ἐν τῷ περὶ τούτου λέξομεν λόγῳ. 
4. Οὕτω μὲν οὖν τρεῖς αἱ κυριώταται τῶν πυρετῶν, αἷς 
ἐκ τῆς ἐξ ἡμῖν πρῶτον ὕλης ἡ παρὰ φύσιν ἀνάπτεται 8ερ- τὸ 
μασία, διαφοραί, καὶ οὔτε πλείους, οὔτε ἐλάττους" νυνὶ δὲ 
σερὶ ἑκάστον τούτων λέξομεν ἀκριβέστερον. ᾿Αλλὰ πρῶ- 
τον περὶ αἰτίων ῥητέον ἐν γένει, ἔπειτα περὶ αὐτῶν κατὰ 
τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ λόγου προβαίνοντος. 

ΧΧΙ. Αἴτιον τοίνυν πὰρ ἰατροῖς τὸ πρῶτον ὃν, ἀφ᾽ χὸ 
οὗ γίνεταί τις ἐν τῷ ἀνθϑρωπείω σώματι διάϑεσις ἢ διά- 
μονῇ διαϑέσεως. 2. Πρῶτον μὲν οὖν ὃν εἴρηται διὰ «ὸ 

ἀρχοειδέστερον εἶναι τὸ αἴτιον τοῦ ἰδίου αἰτιατοῦ, καὶ χρόνῳ 
μὲν ἔστιν ὅτε, φύσει δὲ ἀεὶ πρότερον ὑπάρχον ἐκείνου" 
ἀφ᾽ οὐνδὲ γίνεταί τις ἐν τῷ ἀνϑρωπείῳ σώματι διάϑεσις, 50 
πιρόσκειτιι πρὸς δὲ καὶ τὸ ἢ διαμονὴ διαϑέσεως, τὸ μὲν 
σοιητικόν, τὸ δὲ φυλακτικὸν σημαῖνον ἢ νόσου, ἢ τῆς 
οὐδετέρας διαϑέσεως αἴτιον. 8. Δύο γὰρ τὰ αἴτια σταρ᾽ 
ἰατροῖς, τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ φυλακτικὸν" οὐχ ἑνὸς δηλαδὴ 97 
σώματος, ἀλλὰ πλειόνων, ὑγιεινῶν, νοσερῶν τὸ καὶ οὐδε- 378 
φέρων, καὶ τούτων πάλιν, τῶν ἁπλῶς τε καὶ ἐν τῷ νῦν, 

δον: καὶ τῶν ἁπλῶς, τῶν ἀεί τε καὶ ἐπὶ τὸ πολύ" τὸ γὰῤ 
αἴτιον ἐν τῷ στρὸς τι." 

ΧΧΗ. ᾿Δ4λλὰ πῶς τὸ φυλακτικὸν αἴτιον τὸ ὃν πρῶς 
τὸν ἐστι; προτέρα γὰρ ἢ φυλακτὴ ὑγεία τοῦ φυλακτικοῦ 530 
ἑαύτης αἰτίου" δεῖ γὰρ εἶναι τὴν ὑγείαν, εἶτα φυλάττεσθαι" 
“στρὸς δὲ, ταῦτα πρὸς ἄλληλα λέγεται" «τὸ γὰρ φυλακτικὸν 
ὑγείας, φυλακτῆς ὑγείας φυλακτιχόν, καὶ τὸ ἀνάπαλιν" τὰ 
τοιαδὶ δ᾽ ἅμα τῇ φύσει" οὐκ ἄρα τὸ φυλακτικὸν αἴτιον τὸ 
ὃν πρῶτόν ἐστιν. 2. ᾿γγεία μέν, ῇ φοιαύτη, προνέρα τοῦ 35 

φυλάττοντος ταύτην αἰτίου" ὑγεία δέ, ἡ φυλακτή, ὑστέρα 
τοῦ αὐτοῦ φύσει, καὶ οὐ προτέρα. Καὶ τὰ πρὸς ἀλληλα δὲ 
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οὐ πάντα ἅμα τῇ φύσει, ἅμω γε μὴν ἅπαντα φύσει τῇ 
γ8 ψοήσει" ἄνευ γὰρ ϑατέρου ϑάτερον οὐ νενόηται. 

ΧΧΗΠΙ. ᾿“λλὰ πάλιν πῶς αἴτιον τὸ φυλακτικὸν ὑγείας 
ἢ νόσου: οὔτε γὰρ ὑλικόν" ἡ γὰρ ὕλη τοῦ ὅλου ἐστὶ μό-- 

5 ρίον" καὶ φυλάσσει δὲ οὐχ ἡ ὕλη, ἀλλὰ τὸ εἶδος μᾶλλον 
ἐκείνου, οὗ ἐστιν εἶδος. 2. Πρὸς δέ, τὸ συμβεβηκὸς πῶς 
ἕξει τὸ ὑλικὸν ἀἴτιον, τὸ ἐξ οὗ: τὸ γάρ, ἐν ᾧ μόριόν ἐστι; 
καὶ οὐ φυλαχτικὸν αἴτιον, οὔτε “ποιητικὸν, ἐπείτεερ ἀντι- 
διήρηται τὸ ποιητικὸν τῷ φυλακτικῷ, οὔτε μὴν. εἰδικόν" 

10 τὸ γὼρ φυλακτικὸν αἴστιον', πιερὶ οὗ ὁ λόγος τοῖς ἰατροῖς, 

ἀλλότριόν τε καὶ ἔξω τοῦ οὗ ἐστι, πτ᾿άντως φυλακτικόν᾽ τὸ 
δὲ εἶδος ἴδιον τε καὶ τοῦ οὗ ἐστιν εἶδος οὐσιῶδὲς 7 μό- 

ριον" προσέτι καὶ τοῦ εἴδους εἶδος οὐκ ἔστιν" οὕτω γὰρ 

ἄν εἰς ἄπειρον ἐκπεσούμεϑα" ἀλλ᾽ οὐδὲ τελικόν, ὅτι οὐδὲ 

15 0 τέλος τῆς ὑγείας ἢ νόσου τὸ φυλακεικὸν αἴτιον; " μᾶλ-- 
λον μὲν οὖν ταῦτα τέλος ἐκείνου καὶ διὰ ταῦτα καἀκεῖνο:.. 

ΧΧΙΝν. ΤῸ φυλακεικὸν εἰς τὸ ποιητικὸν ἀνάγεται δη- 

379 ποὺ, καί πως τῆς τοῦ εἰδικοῦ. κεκοινώνηκε φύσεως. Τὸ 
γὰρ ποιητικὸν καὶ φυλακτικὸν δύναται εἶναι, τῆς ἐπιρροίας 

20 ἐκείνου συνεχοῦς οὔσης τῷ ἐπιδεκτικῷ" τὸ γοὺρ φῶς «τοιεῖ 
μὲν δυνάμει τὰ χρώματα ἐνεργείᾳ χρώματω; γενόμενα δὲ 
φυλάττει᾽ καὶ ὁ χυμὸς δέ, μορίῳ τινὶ ἐπιρρέων, ϑερμαίνξε 
μὲν ἐκεῖνο ἢ. ψύχει τῇ ἰδίᾳ ποιότητι, ϑερμανϑὲν δέ γε ἢ 
ψυχϑὲν τοιοῦτον ἔτε φυλάττει, εἰ μὴ ἐκείνου γε χωρισϑείη " 

25 καὶ πάλιν» ἐπιρρέων τινὲ μορίῳ, ἐμφράττει μὲν τοὺς πό- 
ρους ἐκείνου καὶ τὰς ὁδούς, εἶτ᾽ ἐμφραχϑείσας φυλάττει, 
φῷ χωρίῳ ἐμφιλοχωρῶν καὶ μὴ μεταβάς, ἢ καὶ διαφορήη-- 
ϑεὶς ἢ αὐτομάτως ἢ καὶ ἐσιικουρίᾳ τινί. ἢ. ᾿Ες τοῦτο δὲ 

φέρει καὶ ὃ τοῖς ἰατροῖς ἔϑος λέγειν» ὅτι τὸ νοσερὰ αἴτια 
30 νόσον ἐμστοιοῦσε τῷ σώματι καὶ τὴν αὐτὴν. ἔτι διαφυλάτ- 

τουσιν. 8. ᾿Δληϑὲς μὲν οὖν καὶ πάνυ περὶ τοῦ «τοιητεκοῦ 
τῆς γόσου αἰτίου, ὡς, εἰ μὴ χωρισϑείη ποῦ πάσχοντος, 
γένοιτ᾽ ἂν ἐκ. ποιητικοῦ καὶ φυλακεικόν᾽" οὗ πάντως αἴτιον 
ἡ τῆς ἐνεργείας φούτου συνέχεια καὶ ἡ ἀντικειμένου μάχη" 

38. ὅϑεν καὶ ὠμηγέπη τῆς φοῦ εἰδικοῦ κεκοινώνηκε, φύσεως, 
διαφυλάττον φὴν νόσον, ὡς τὸ εἶδος ἐκεῖνο, οὗ ἐστιν εἶδος. 

4, Οὐ πᾶνυ δὲ ἀληϑὲς τὸ αὐτὸ λέγειν περὶ τοῦ ποιητικοῦ 



..».». 

ὈΝ ΕΕΒΒΙΒΌΒ ΒΕ ΟΝ, 97 

τῆς ὑγείας αἰτίου, ὡς τὴν ὑγείαν ἐμστοιῆσαν τῷ σώματι, 
ἐς τὸ φυλακτικὸν ἔπειτα μεταβάλλοι γ᾽ ἄν. Εἰ γὰρ τῆς 
ἐνεργείας τούτου συνέχεια γένοιτο, τὸ ὑγιασϑὲν ἤδη σώμα 
εἰς τὴν ἀντικειμένην διάϑεσιν ἔξω ϑήσεται τῇ ἐξ ἧς ἐπηνώρ- 
ϑώωτο καταστάσει" αἴτιον δὲ τὸ ποιητικὸν αἴτιον τῆς ὑγείας 5 
μᾶλλον ἀνήκειν τῇ νόσῳ ἢ τῇ ὑγείᾳ, τοσοῦτον τε ἀπὸ 
ϑατέρου μέρους τῆς ὑγείας ἀφίστασϑαι, ὅσον ἀπὸ ϑατέρου 

τῆς αὐτῆς αὖϑις ἡ νόσος, ὧν οὐδέτερον ἄν τις εἴποι περὶ 

τοῦ φυλακτικοῦ τῆς ὑγείας αἰτίου. ὅ. 70 τοίνυν ποιητικὸν 

καὶ φυλακτικὸν τῆς νόσου γένοιτ᾽ ἂν αἴτιον, ὡς ἐλέγομεν, 80 

καὶ διὰ τοῦτο. πρὸς ἐκεῖνό γε ἀναχϑήσεται" τὸ γε μὴν 
φυλακτιχκὸν τῆς ὑγείας, κἂν μὴ ποιητικὸν αἴτιον ἢ τῆς 
αὐτῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, πρὸς τὸ ποιητικὸν ὅμως ἀνάγεται" 
ἐπανορϑωτικὰ γὰρ τετύχηκεν ὄντα τῷ γένει τὰ φυλαχτικὰ 380 
τῶν αἰτίων, ὡς καὶ ᾿“ἰρεταῖος ἐν τῷ ἐτερὶ φυλακτιχῶν 15 
ἀπεφήνατο. 

ΧΧΥ. Δ“ πορίας δὲ ἄξιον καὶ πῶς τὸ παρ᾽ ἰατροῖς. 
ἄξιον, τὸ ποιητικόν ἐστε μόνον καὶ τὸ φυλακτικὸν ὑγείας. 
καὶ νόσου, τὰ μὲν ὑλιχά, τὰ δὲ εἰδικώ, τὰ δὲ ποιητικά, τὰ 
δὲ τελικά, ἐξ ὧν ἡμῖν ἐγγίγνεσϑαι τὴν εἴδησιν τῆς ὑγείας 20 

46 καὶ τῆς νόσου. 3. Κυρίως μὲν ταῦτα τὸ ὑλικὸν οὐκ 

ἔχουσιν αἴτιον τὸ ἐξ οὗ, συμβεβηκότα 78 ὄντα, οἷς οὐκ 

ἔστι τὸ ἐκ τῆς ὕλης γεεσθσα, ὕλη γάρ ἐστε τὸ ἐξ οὗ 
᾿ γίνεταί τι ἐνυπάρχοντος, καὶ μιόριόν ἐστιν οὐσιῶδες τοῦ 

ἐξ αὐτῆς γενομένου" ταῦτά τοὶ καὶ ἡ κυρίως ὕλη μόνης 25 
ἐστὶ τῆς συγκειμένης καὶ συνϑέτου οὐσίας, οὐ τῶν συμ- 
βεβηκότων τινὸς" ἔχει δ᾽ ὅμως τὸ ὑλικὸν αἴτιον τὸ ἐν ᾧ, 

-φουτὶ δὲ ἐστι τὸ ὑποκείμενον, ἐν ᾧ ὑγεία καὶ νόσος, πλης, 
σιέστερόν τε ὃν καὶ πορρωτέρω" προσεχέστερον μὲν τὸ μό- 
ριον, πορρωτέρω δὲ ὁ χυμὸς, ἔτε δὲ πτορρωτάτω γε τὸ στοι- 30 
χεῖον. 3. 4ιὸ κακῶς λέγουσε τῶν ἰατρῶν ὀὲ νόσον: τινά Ὁ 
φασιν ἐξ ὕλης γε γίγνεσϑαι, καϑάπερ τὸν ἐπὶ χυμοῖς ση- 31 
στομένοις πυρετὸν ἐκ χυμοῦ" οἷον τριταῖον μὲν ἐκ ξανϑῆς, 

φεταρταῖον δ᾽ ἐκ μελαίνης χολῆς, ὥσπερ ἐξ ὕλης, κυρίως 
γίγνεσϑαι" οὐ γὰρ ὑλικὸν ὁ χυμὸς τῶν τοιούτων, ἀλλὰ 3- 
᾿ ποιητικὸν μᾶλλον αἴτιον, ἐξ αὐτοῦ τε γίγνεται τὰ τοιαῦτα, 

οὐχ ὡς ἐνυπάρχοντος, ἀλλ᾽ ὡς ἀρχὴν κινήσεως ἔχοντος. 
1, γ] 
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4. Τὸ ποιητικὸν δὲ μηδὲ τῷ εἴδει ξυμιίπτειν Φῷ ὑλικῷ 

αἰτίῳ πρὸς τῶν φυσικῶν ᾿μεμαϑήκαμεν' ὥστε ποιητικὰ 
μόνον, ἀλλ᾽ οὐχ ὑλικὰ τὰ τοιαῦτα τῶν τοιούτων γένοιτ᾽ ἄν ᾿ 

σοῦ αἴτια. ὅ. Μὶ δὲ που παρ᾽ ἰατροῖς νόσον ἐξ ὕλης 

δ᾽ γίγνεσϑαι λέγοιτο, καταχρηστικῶς λέγεται" καὶ ἀντιδιαιροῦσι 
δέ, τοῦτο λέγοντες, τὸ ἐκ χυμοῦ νόσημα τοῖς μηδὲν ἔχου- 

σιν αἴτιον, ἢ τοῖς ἔχουσι μέν, δυσκρασίαν δέ, ἢ φαύλην 
381 διάτελασιν" ὧν οὐδέτερον ὕλη λέγεται, οὐχ ὅτι χυμὸς ὕλη, 

ἐξ ἧς ἐνυπαρχούσης ὁ πυρῤετὸς γίγνεται, ἀλλ᾽ ὅτι ὑλικόν τε 
᾽ὺ πρᾶγμα καὶ ὑποκείμενον διαστάσεσι. 6. Παρὰ δὲ ταῦτα 

καὶ ἄλογον τὸ τὴν ὑγείαν τὸ καὶ τὴν νόσον ὡς ἐν ὑπο- 
κειμένῳ τῷ χυμῷ οἴεσθαι εἶναι, ἕν᾿ ὁ χυμός, ἔτι μένων 

χυμὸς καὶ μήπω μεταβαλὼν εἰς μόριον, ὑποκείμενον εἴη 
γόσου τε καὶ ὑγείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ὕπαρξιν, ὥσπερ τὸ 

82 μύριὸν " οὗ 7 οὐδεμία γένοιτ᾽ ἂν ἐνέργεια φελεία ἢ ἀτε- 
λής, τούτου τίς γένοιτ᾽ ἂν ὑγείω καὶ νόσος: 7. ΑυμοΝ δὲ 

μηδεμιᾶς μετέχειν ψυχικῆς ἐνεργείας οὐκ ἔστιν, ὃς ἀμφι- 
βάλλει. δυνάμει γε μέντοι ὃ χυμὸς ὑποκείμενος ὑγείας 

καὶ νόσου, ὥσττερ ἐστὶ καὶ δυνάμει τὰ μόρια, εἰς ἃ μετα- 
20 βάλλει, τροφὴ γινόμενα ἐχείνοις δὲ ἀλλοιώσεως, ἢ ὡς ἐξ οὗ 

τὰ μόρια γέγονεν, ὡς ἐκ δευτέρου στοιχείου. 8. ““έγοιτο 
δ᾽ ἂν ἔτι νόσος ἐν χυμῷ καὶ ὑγεία, ες ἐν ποιητικῷ τούτων 

αἰτίῳ, καὶ οὐχ ες ἐπιιδεχτικῷ, καϑ' ὃ τὰ ἀποτελέσματα ἐν 
φῷ ποιοῦντι, καὶ ὃ ἀνδριὰς ἐν τῷ ἀνδριαντοποιῷ. 9. Καὶ 

2 αἱ κρίσεις δὲ καὶ αἱ διὰπλάσεις καὶ αἱ δυνάμεις, ἃς τῶν 
ἰατρῶν ἔνιοι ὑγείας καὶ νόσου φασὶν εἴδικὰ αἴτια εἶναι, 

καναχρηστικώς ἐχείνων εἰδιλὰ αἴτιὼ λέγεται" εἶδος γὰρ εἴδους 

οὐκ ἔστιν, ὡς μικρῷ πρόσϑεν ἐλέγομεν" “κράσεις μέντοι 
καὶ διασελάσεις εἴδη ὑλικᾶ στὼς ὑγείας καὶ νόσου αἴτια" 

80 οὐ γάρ ἐστιν ἡ κρᾶσις ἢ ἤ διάσπλασις ὑγεία καὶ νόσος, 
ἀλλ᾽ ἡ ἐν ἐκείναις εὐχρασία ἢ ϑυσκρασία χαὶ ξυμεμευρίδ᾽ ἦ 

Π δυσκρασία καὶ ξυμμετρία ἢ ἀμενρία, ὥστε ὑγεία καὶ νόσος 
εἴδη εἴδεσι αἱ όταν ῤηρρεν 10. Καὶ αἱ τῆς ψυχῆς δὲ δυ- 

νάμεις. μετὰ τὴν ὑγείαν τε καὶ τὴν νόσον ἐν τῷ σώματι 
36 χρηστῶς ἢ φαύλως ἐργαξόμεναι, δοκοῦσί πὼς ἐκείνων δ8ἶ--. 

33 δικὰ αἴτια" τὸ γὰρ ἐπιγιγνόμενόν τῳ δοκεῖ καὶ εἶδος 
32 ἐκείνου, ᾧ ἐπιγίγνεται. 11. ΤΠρότερα μὲν οὖν κράσεις καὶ 

4 
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διαπλάσεις, μετὰ δὲ ὑγεία καὶ νόσος, καὶ τρίτα γε αἱ δυ- 
ψάμεις, ἅπαντα εἴδη" ὑγεία γε μνὴν καὶ νόσος, τὰ μεταξὺ 
«οῖν δυοῖν, τῶν μὲν προτέρων εἰδικά, τῶν δὲ τελευταίων 

ὑλιχά πως εἰσίν, ὡς εἴρηται, αἴτια. 12. Καὶ μὲν δὴ τὰς 
- ἐγεργείας οὐδείς ἔστιν ὃς ἀμφιγνοεῖ ὑγείας καὶ νόσου τελικὰὶ ὁ 

εἶναι αἴτια " διὰ γὰρ τὴν ἀτελῆ ἡ νόσος ἐνέργειαν, ὥσπερ 
καὶ διὰ τὴν τελείων καὶ εὖ ἔχουσαν ἡ ὑγεία. 18. ᾿Εναπο- 
λαμβάνοντες οὖν τὴν ἀπορίαν φαμέν, ὅτι κἂν ἢ τὰ τοιαῦτα 382 
καὶ ὑλικὰ καὶ εἰδικὰ καὶ τελικὰ ὑγείας καὶ νόσου αἴτια, 
λόγος γε μὴν περὶ τούτων εἰδήσεως τε καὶ ἀπόδειξις οὐκ τὸ 

ἔστι τῷ ἰατρῷ, οὐδ᾽ ἣ ἰατρὸς λόγον ποιεῖται" λαμβάνει γὰρ 
ταῦτα ἀνυποδείκτως παρὰ τοῦ φυσικοῦ φιλοσόφου, καὶ 
ὥσστερ ἀρχὰς ἀνυποδείκτους τῆς οἰκείας ὑποτέϑησι τέχνης. 
14. Περὶ δὲ τῶν ποιητικῶν καὶ φυλακτικῶν αἰτίων τγείας 

καὶ γόσου λόγον ὅτι «πιλεῖστον ποιεῖται, καὶ δὲ ἀποδείξεως ι5 
ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν ἀνιχνεύει τε καὶ συλλογίζεται περὶ 
φούτων, καὶ εὐρίσκει ὁποῖα ἄττα καὶ ὅσα ἐστί. Ταῦτά τοι 

᾿ς φὸὸ παρ᾽ ἰατροῖς αἴτιον, τὸ ποιητικόν ἐστι μόνον καὶ φυ- 
Ι λακτικον ὑγείας καὶ νόσου καὶ τῆς οὐδετέρας διαϑέσεως 

αἴτιον. 20 

ΧΧΥῚ. ᾿Ιστέον δέ, ὅτε τὸ παρ᾽ ἰατροῖς αἴτιον τριχῶς 84 
διαιρεῖται, εἴς τὸ τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ φυλακτικὸν καὶ τὸ 

προφυλακτῖκόν. Καὶ τὸ “ποιητικὸν μὲν ταῖς τρισὶν ἀρμό- 
ξει διαϑέσεσιν, ἤ τοι ὑγείᾳ καὶ ψόσῳ καὶ τῇ οὐδετέρᾳ δια- 
ϑέσει" τὸ δὲ φυλακτικὸν ταῖς δυσίν, ὑγείᾳ καὶ ψΨόσω" τὸ 25 
δὲ προφυλακτιχὸν μόνῃ τῇ οὐδετέρᾳ. . Διαφέρει δὲ τῷ 
τὸ μὲν κατὰ βραχὺ τὰς ἐπανορϑώσεις ποιεῖσϑαι, πρὶν 
ἀϑρόον ἀπαντῆσαι τὸ βλάβος, τὸ δὲ καὶ τοῦ βλάβους, 
σλὴν ἀναισϑήτως πως, ἀναντήσαντος. Τὰ γὰρ φυλακτικὰ 
οὐ προφυλακτικὰ τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι κακοῦ καὶ τῆς 30 

νόσου, τὸ εἶναι ἐχούσης ἐν τῷ ἰδίῳ αἰτίῳ, ὃ δὴ τὸ σῶμα πως 
διατίϑησιν. ἀλλὰ φυλακτικὰ τῆς παρούσης ὑγείας καὶ τοῦ 
ὑγιεινοῦ σώματος, ἐν ᾧ οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔϑ᾽ ἁπλῶς, οὔτε 
σεδρὶ τῆς νόσου οὐδέν. 8. Ταῦτ᾽ ἄρα, τὰ μὲν φυλακτικὰ 
τῆς ὑγείας καὶ τῆς παρούσης κατασκευῆς, «τὰ δὲ προ- 35 

᾿Π φυλακτικὰ τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι κακοῦ καὶ τῆς νόσου 
ΠῚ φρὸς τῶν ἰατρῶν ὀνομάζεται. 4. ᾿Εκ δὲ τούτων ἁπάντων 
Ϊ τ 

"7 

ΡΦΌΣ, 

ἡ μπ  μῦχον, γράμ τον ἡ δὐνονυδι 
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φανερὸψ γέγονεν, ὡς τὸ παρ᾽ ἰατροῖς αἴτιον τὸ πρῶτον ὃν 
ἔστιν, ἀφ᾽ οὗ γίγνεταί τις ἐν τῷ ἀνθρωποίῳ σώματι διά- 
ϑεσις ἢ διαμονῆ διαϑέσεως" ἑξῆς δ᾽ ἂν εἴη λέγειν ὁπόσα 

καὶ οἷα παρ᾽ αὐτοῖς πάλιν τὰ αἴτια. 
ΧΧΥΠ. Τῶν οὖν αἰτίων εἴϑ᾽ ὑγιεινά, εἴτε νοσώδη, 

εἴτε οὐδέτερα, εἴτ᾽ αὖ πάλιν σοιητικά, εἴτε φυλακτικά, εἴτε 
προφυλακτικά, τὰ μὲν πιροκατάρχοντά τὸ καὶ προκαταρκτικά, 
τὰ δὲ προηγούμενα, τὰ δὲ συνεζευγμένα πρὸς ἰατρῶν 
κέκληται. 2. Καὶ προκαταρχτικὲὸ μέν ἐστι «ὰ παρὰ τὴν 
οὐσίαν ὄντα τοῦ σώματος, ἔξωϑέν τ8 σιροσστίσιτοντα καὶ 
ἀλλοιοῦντα τὸ σῶμα μεγάλως καὶ μεταβάλλοντα, ὧν τὰ 
μὲν ἐξ ἀνάγκης ἀλλοιοῖ τὸ σῶμα καὶ μεταβάλλει, οἷς ἀδύνα-- 
φον αὐτῷ μὴ τιλησιάξειν, τὰ δὲ οὐκ, ἐξ ἀνάγκης ἐξ ἀνάγκης 
μὲν ταῦτα, ἕξ ὄντα τῷ γένει" ἕν μὲν ἀὴρ καὶ ἅπαν «ὁ 

15 ὁππωσοῦν περιέχον, ἕτερον δὲ ἠρεμία καὶ κίνησις ὅλου. τὸ 
«τοῦ σώματος καὶ κατὰ μόρια, τρίτον ὕτενος καὶ ἐργήγορσις, 
φέταρτον τροφαὶ καὶ πόσεις καὶ ὅλως τὸ προσφερόμενα, 
στέμισιτον τὰ ἐκχρινόμενα καὶ ἐπεχόμενα καὶ ἁπλῶς πλησμονή 
τὸ καὶ κένωσις, ἕκτον τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη, οἷον ϑυμός, 

, Υ “ ἂὉ - ἢ -“ , Ν ᾿ , 

30 χαρά, λύπη καὶ ὁσα τοιαῦτα. 8. Καὶ ταῦτα γὰρ παρὰ τὴν 
νυ [2 Ὁ , οὐσίαν τοῦ σώματος, ὅτι καὶ ἕτερόν τι ψυχὴ τοῦ σώματος. 

Τὰ δὲ μὴ ἐξ ἀνάγκης, ὅσα τε ἀπὸ τύχης καὶ αὐτομάτου, 
86 καὶ ὅσα κατοὶ προαίρεσιν, οἷον ξίφος ἢ ϑηρίον ἢ λίϑος ἢ 

ΕΙΣ - Ψ ᾽ 

κώνειον ἢ κρημνὸς καὶ τάλλα τῶν τοιούτων, οἷς ἐξ ἀνάγκης 
ῳ ᾽ ᾽ 2 Ἁ ΄ ᾿ - 7 ’ 

96 ἐντυχεῖν οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τύχῃ τὸ καὶ τῷ αὐτομαάτῳ καὶ 

φῇ προαιρέσει πολλάκις ἐπέρχεταί τὲ καὶ οὐκ ἐπέρχεται. 
4. "Αφυκτά γε μὴν καὶ τὰ ἐξ ἀνάγκης, καὶ ἀεὶ τούτοις ἐν-- 
φυγχάνειν ἀνάγκη, εἴ γε ζῆν μέλλει τὸ σῶμα. Δεῖ γὰρ τὸν 
ἄνϑρωπον, εἴ γε ζῆν μέλλει, καὶ ἐν ἀέρε τὰς διατριβὰς ὅσαι 

30 ὧραι ποιεῖσϑαι, καὶ κινεῖσϑαι παρὰ μέρος, καὶ ἠρεμεῖν ἢ 

καϑ᾽ ὅλον ἢ κατὰ μόρια, καὶ καϑεύδειν ὁμοίως, καὶ ἐγρη-- 
γορέναι, καὶ ἐσϑίειν, καὶ πίνειν, καὶ πληροὔῦσϑαι, καὶ 

κενοῦσϑαι, καὶ χαίρειν ἢ λυπεῖσϑαι, καὶ ὀργίξεσϑαιε ἢ φο- 
βεῖσϑαι, καὶ τἄλλα πάσχειν, ὅσα παϑήματα τῆς ψυχῆς. 

᾿Ὶ - ΕῚ 

835 ὅ. Προκαταρχκτικὰ μὲν οὖν τὰ τοιαδὶ τῶν αἰτίων, ἐξ 
ἀνάγκης τε ἐπερχόμενα καὶ οὐκ ἐξ ἀνάγκης, εἷς εἴρηται" 

προηγούμενα δὲ καὶ συνεζευγμένα τὰ κατὰ τὸ αὐτὸ σώμια, 
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οἷον ἐμφράξεις, γυμοὶ καὶ κράσεις καὶ διασελάσεις. 6. Διαφέ- 
ρουσι δὲ ἀλλήλων τῷ τὸὼ μὲν ἀμέσως ἀποτελεῖν σὴν διά- 384 

᾿ς ϑέεσιν, ὡς ἡ σῆψις τὸν πυρετόν, τὰ συζευγμένα" τὰ δὲ 
ἐμμέσως, ὡς ἢ στέγνωσις ἢ καὶ ἡ ἔμφραξις τὸν πυρετὸν 
διὰ μέσης τῆς σηπεδόνος, τὰ προηγούμενα. . Τά γε μὴν 5 
σιροχατάρχοντα τῶν αἰτίων ἐνίοτε μὲν ἀμέσως ἀποτελεῖ τὴν 
ἣν ἀποτελοῦσε διάϑεσιν, κῶν τούτῳ τοῖς συνεζευγμένοις 37 

ο αἰτίοις ξυνέρχεται, ὥσπερ ἡ τοῦ περιέχοντος ϑέρμη ἢ καὶ 
᾿ς ἀἑπερβάλλουσώά τις κίνησις. ἔστιν ὅτε μηδενὸς μεσολαβοῦν- 
᾿ φος τοῦ δὲ οὗ, πυρετὸν ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἀνῆψαν καὶ ἀπετέλε- τὸ 

σᾶν, ὡς ἐπὶ τινων ἐστὶν ἰδεῖν σπτανιώτατα γινόμενον πυρε- 
τῶν" ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐμιμέσως ἢ μόνου μεσολαβοῦντος τοῦ 
συνεζευγνυμένου αἰτίου, ἐν ᾧ καὶ προηγουμένου τόπον 

᾿ ἐπέχει, ὡς ἐπὶ τῶν πλείστων ἐφημέρων ἐστὶν ἰδεῖν καὶ ἐπ᾽ 
᾿ ὀλίγων τῶν ἐπὶ χυμοῖς φευρετῶν, ἢ καὶ ἀμφοτέρων τοῦ τε 15 

προηγουμένου καὶ τοῦ συνεζευγμένου μεσολαβούντων, ὡς 
ἐπί τινων ἐφημέρων καὶ ἐφ᾽ ὅτε πλείστων τῶν ἐπὶ χυμοῖς 

γίνεται πυρετῶν. 8. Παράδειγμνω τοῦ προτέρου ἐπὶ μὲν 

τῶν ἐφημέρων, ὅϑ'᾽ ἡ τοῦ ἡλίου ϑερμότης ἢ κίνησις ἢ 
ἄλλο τι τῶν τοιούτων τὸ ἐν ἡμῖν ἀμέσως τπινεῦμα συνάψει, 2 
φούτου δὲ μεσολαβοῦντος, τὴν ἐφήμερον ἀποτελέσει διά- 

ϑέσιν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐπὶ χυμοῖς πυρετῶν, ὅϑ᾽ ἡ τοῦ ἡλίου 
ϑερμότης ἢ σφόδρα κίνησις ἢ τροφὴ φαύλη καὶ τὰ τοιαῦτα 
τὸν χυμὸν μὲν ἀλλοιώσει καὶ διαφϑείρει, καὶ ἁπλῶς ἢ τὴν 

᾿ χρᾶσιν ἢ τὴν διάπλασιν, ἑνὸς δὲ τούτων μεσολαβοῦντος, "5 
ἔπειτα τὸν ἐπὶ χυμοῖς ἀνῆψε καὶ ἀπετέλεσε. 9. ΠῸαράδειγμα 
τοῦ δευτέρου ἐπὶ μὲν τῶν ἐφημέρων, ὅϑ᾽ ἡ τοῦ περιέχον- 838 
φος οὑτινοσοῦν ψύξις πτυκνώσει μὲν τὸ δέρμα, διὰ δὲ τῆς 

 φούτου πυχνώσεως τὸ πνεῦμα ἀνάψει, καὶ διὰ τῆς τούτου 
παλιν ἀνάψεως τὴν ἐφήμερον διατελέσει διάϑεσιν" ἐπὶ δὲ 30 

τῶν ἐπὶ χυμοῖς πυρετῶν, οἰκεῖον μὲν καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ἐφημέ- 

θου ῥηϑὲν προσεχῶς, εἰ διὼ τῆς τοῦ δέρματος πυκνώσεως 
καὶ τῆς τοῦ χυμοῖ ἀνάψεως ἡ τοῦ περιέχοντος ψύξις τῶν 

᾿ φοιούτων τινὰ πυρετῶν ἀποτελέσει, οἰκεῖα δὲ καὶ ἐν οἷς οὐχ 388 
. ὃν μόνον, ἀλλὰ καὶ πλείω τῶν προηγουμένων λάβοις ἂν 35 

μ αἰτίων. ᾿Εν γὰρ τοῖς τοιούτοις τῶν πυρετῶν ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ πολλὰ τῶν τοιούτων ἐμπίπτει προηγούμενα αἴτια. 

σιν 
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10. Εἰσὶ δὲ οἱ τῶν ἰατρῶν στιροκατάρχουσαν μὲν καὶ πρὸ- 
καταρκτικὴν αἰτίαν φασὶ τοῦ νοσήματος τὴν διὰ μέσων 
ἄλλων προηγουμένων αἰτίων ἀποτελέσασων τὸ νόσημα, τὴν 
δὲ διὰ μέσης τῆς συνεζευγμένης μόνης, κἂν ἐσωτεριχή τις 

ς ἢ, κἀν ἔξωϑεν πρός τῳ πίπτει σώματι, προηγουμένην; 
ἀλλ οὐ προκαταρχτικὴν αἰτίαν «εἶναί φασιν, ὥσπερ καὶ τὴν. 
ἀμέσως ἡντιναοῦν ἀποτελοῦσαν τὸ νόσημα συνεζευγ μένην 
ἀεί, διαφέρουσαν δ᾽ ὅμως τῆς κυρίως προηγουμένης τὸ καὶ 
συνεζευγμένης τῷ τὰς μὲν ἐν τῷ σώματι εἶναι, τὴν ὃ 

10 ἔξωϑεν προσσίπτειν τῷ σώματι. 11. Καλὼς δ' ἂν καὶ 

ἀμφότεροι γέγονεν, εἴπερ οἱ μὲν φὴν τῶν αἰτίων φύσιν 

39 πρὸς ἄλληλα, οἱ δὲ τὴν τῶν αὐτῶν τιρὸς τὸ νόσημα σχέσιν 
φε καὶ ἀπόστασιν ϑεωροῦντες, διήρουν τὰ αἴτια. 13. Το- 
σαῦτα μὲν οὖν καὶ τοιαῦτα τὰ αἴτια, σ:ροκαταρκτικά τὲ ὄντα 

15 καὶ προηγούμενα καὶ συγεξευγμένα, καϑιάστερ εἴπομεν. Σὺ 
δέ μοι ψόει; καὶ ὅτι τούτων πάλιν τὰ μὲν͵ καϑ' αὐτό, τα 
δὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἐστιν αἴτια τῶν ὧν ἐστιν αἴτια" καϑ' 

αὐτὸ μὲν, ὅσω τὴν ποιητικὴν ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα δύναμιν, 

ἢ δυνάμει, ἢ ἐνεργείᾳ, κατ᾽ ἐκείνην ἀεὶ καϑ' αὐτὸ τὴν 
0 αὐτὴν ἀποτελεῖ διάϑεσιν ἐν τῷ σώματι" οἷον, εἰ βούλει, 

φὸ στέστερε καὶ τὸ ὕπιον, τὸ μὲν ἀεὶ ϑερμαῖνον καϑ'᾽ ἣν 
ἔχει δυνάμει ϑερμότητα, τὸ δὲ ψυχραῖνον τῇ ἣν καὶ δυνάμει 
καὶ ἐνεργείᾳ κέκτηται ψύξει" κατὰ συμιβεβηκὸς δέ, ὅσα μὴ 

καϑ' ἣν ἔχει δύναμιν, ὅπως ἂν ἔχοι, ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλο τι 
29. τῶν ἐπισυμβαινόντων ταῖς ἐνεργείαις, τοὺς διαϑέσεις ἐργά- 

᾿ ζονται" ὥσπερ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ϑερμαίνει μὲν τὸ σῶμα, 
ἀλλ᾽ οὐ καϑ' αὐτό" οὐδὲ γὰρ ψυχρότητος καϑ᾿ αὐτὸ τὸ 
ϑερμαίνειν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός" κατὰ συμβεβηκὸς δέ, 
ὅτι τοὺς πόρους καὶ τὰς ὁδοὺς καταπυκνῶσων τοῦ σωμα-- 

386 τος, ὡς πρὸς τρόπου ψυχρῷ, δὲ ὧν διατυνεῖται τὸ σώμα, 

καὶ διαφορεῖταΣ τὸ ἐν ἡμῖν ἐμφωλεῦον ϑερμόν, ἐκώλυσε 
τὴν τοῦ ϑερμοῦ πρὸς τὰ ἔξω πτῆσὶν τὸ καὶ φοράν, κἀντεῦϑεν 

40 τὸ σῶμα ϑερμότερον ἀπετέλεσεν ἑαυτοῦ. 18. Ὁμοίως δὲ 
καὶ στὸ ϑερμὸν ὕδωρ ψύχει μέν, ἀλλ᾽ οὐ καϑ' αὐτό" ἐπεὶ, 

35 καὶ οὐ ϑερμότητος καϑ' αὐτὸ τὸ ψυχρωίνϑεν, ἀλλὰ κατὰ 
συμβεβηκὸς δέ, ὅτι τοὺς πόρους καὶ τὰς ὁδοὺς ἀραιῶσαν 

φοῦ σώματος, ὡς πρὸς τρόπου ϑερμῷ, δὲ ὧν τὸ ἐν ἡμῖν 
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ἔμφυτον διαφορεῖται καὶ διαπνεῖται ϑερμόν, ῥᾳδίαν. τὴν 

ἐκείνου πιρὸς τὰ ἔξω φορὼν εἰργάσατο, κἀντεῦϑεν τὸ σῶμα 

«ῇ τοῦ ϑερμοῦ διαφορήσει ψυχρότερον ἑαυτοῦ ἀπετέλεσεν. 
ΧΧΥΤΙ. ᾿Επιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτε οὐ μόνον ταῦτα 

τὰ δηδέντω αἴτια τῶν νοσημάτων γίνεται αἴτια, ἀλλὰ καὶ 5 

αὐτὰ τὰ νοσήματα “νοσημάτων ἑτέρων ἐστιν ὅτε γένοιτ᾽ ὧν 
αἴτια. ᾿Εκ γὰρ τοῦ ἐφημέρου, ὥσπερ τινὸς αἰτίου, πυρε- 
τὸς ἔστιν ὅτε γίγνεται καὶ σητεεδονώδης ἀμέσως καὶ ἕκτι- 

κός, καὶ ἐκ σηπεδονώδους αὖ πάλιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὦ 

ἑκειχός. Εἰ δ᾽ ἐξ ἑκεικοῦ κατὰ τὸ ἀνάπαλιν δυνατὸν γενέσϑαι τὺ 
ποτὲ σηπεδονώδη τὸ καὶ ἐφήμερον, καὶ ἐκ σητεεδονώδους 
σὧλιν ἐφήμερον, ἴσως ἐν τοῖς ἑξῆς ϑεωρήσομιεν. 2. Τοσαῦτα 
μὲν οὖν ἐν τῷ παρόντι περὶ τῶν αἰτίων ἐν γένει τε καὶ 
καϑόλου. “Ἑξῆς δὲ περὶ τῶν αἰτίων εἰπεῖν ἀνάγκη, δ ὧν 41 
οἱ σιυυρετοὶ γίγνονται" ἀγνοουμένων γὰρ «ὧν αἰτίων, ἐξ 16 
ὧν οἱ πυρετοὶ γένοιντ᾽ ἄν, οὔτ᾽ ἀτριβῶς ἂν εἰδείη τις, τίς 
σόν ἐστιν ὁ πρὸ ὀφϑαλμῶν πυρετός, οὔτε τὰ συνοίσοντα 
φάρμακα ποιητικὰ δὲ ταῦτα ὑγείας, καὶ φϑαρτικὰ πυρε- 
τοῦ καὶ τῶν αἰτίων ἐκείνου" οὐϑ᾽ εὑρεῖν οὔτ᾽ εἰσηγήσασϑαε 
πέχνῃ τινὶ καὶ μεϑόδῳ δυνήσαιτ᾽ ἄν, ὃς δὴ τῆς ϑεραστεύυ- ἢ 

τικῆς μεϑόδου σκοστός ἔστιν ἐξοχώτατός τε καὶ τιμιώτατος. 
ΧΧΙΧ, Μέγωμεν τοίνυν, ὅτι τῶν πυρετῶν ἅπαντες, 

καὶ οἱ ἐφήμεροι, καὶ Οἱ ἐπὶ χυμοῖς ἀναπτόμιενοι σησομιέ- 

ψοις, προέτι δὲ καὶ οἱ ἑπτικοί, τοῖς προκαταρκτικοῖς αἰτίοις 

ἀποτελοῦνται καὶ γίγνονται, κἂν οἱ μὲν ἀμέσως, οἱ δ᾽ ἐμ-- 35 
μέσως, καὶ μᾶλλον τε καὶ ἧττον, ὡς δειχϑήσεται, γίγνωνται 387 

Ἅ. ᾿Εφήμεροι μὲν γὰρ ἀμέσως μᾶλλον ὑπὸ τῶν προκαταρ- 

χύντων γίγνονται, ὡς ἐπὶ πολὺ μὲν οἷον προηγουμένου 

μόνου ἐπεχόντων τόπον, ὅϑ᾽ ὑπὸ ἡλιοκαΐας ἢ κινήσεως ἢ 
ϑυμοῦ ἢ ἄλλου του τῶν τοιούτων, πρώτως τὸ ἐν ἡμῖν 
ἀναφϑὲν πνεῦμα διὰ μέσης καρδίας κατὰ τὸ συνεχὲς παντὶ 
μορίῳ τοῦ σώματος τὴν παρὰ φύσιν ἐκείνην διαδώσει ϑέρ-- 

“μὴν. 8. Ἔστι γὰρ πρῶτον ἡ ἡλιοκαΐω ἢ κίνησις προηγου-- 
μένου τόπον ἐπέχουσα, εἶτα τὸ ἀναφϑὲν πνεῦμα τὸ συν-- 42 

ἐζευγμένον αἴτιον τοῦ ἐφημέρου, καὶ τρίτον αὐτὸς ὁ ἐφή-- 3» 
ἔνερος πυρετὸς τὸ ἀποτέλεσμια τῶν αἰτίων" ἔστε δὲ ὅτε, 

εἰδταξὺ τῶν σ“ροκαταρχόντων αἰτίων καὶ τοῦ συνεζευγμένου, 
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σιροηγουμένου «ταρεμπίπτοντος αἰτίου, ὅταν τὸ μὲν στερι-- 
ἐχον ψυχρὸν τὸ δέρμα πυκνώσῃ, ἡ δὲ τοῦ δέρματος πύκνω- 
σις τὸ πνεῦμα ἀνάψῃ, μὴ ἑλκομένης εἴσω τῆς ἐμψυχούσης 

4 καὶ δισειξούσης τὸ κατὰ φύσιν ϑερμὸν ἀερώδους οὐσίας" 

“5 διαπνεῖται γὰρ ὅσαι ὧραι τὰ τῶν ξῴων" σώματα, τῶν μὲν 
ἀτμωδῶν καὶ λιγνυωδῶν περιπτωμάτων εἐς τὰ ἐκτὸς ἀσπο-- 

χεομένων, ὠντεισερχομένης δὲ τῆς. ἀερώδους οὐσίας καὶ τὸ 
ἔμφυτον ῥιπιζούσης “ϑερμόν. Π|υκνωθϑέντος δὲ τῇ τοῦ 
στεριέχοντος ψύξει καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσα πυκνοῦν εἴωϑε, τοῦ 

10 δέρματος, ἀνάγκη τὸ πνεῦμα ἀνάπτεσϑαι κατὰ τὸν λόγον, 
ὅν εἴπομεν, καἀντεῦϑεν τὸν ἐφήμερον γίνεσϑαι συρετόν. 
4. "Ἔσται γὰρ οὕτω πρῶτον μὲν αἴτιον ἢ τοῦ ὕδατος ἢ 
τοῦ ἀέρος ψυχρότης προκαταρκτικὸν οὖσα αἴτιον, εἴϑ᾽ ῆ 
τοῦ δέρματος συύκνωσις προηγούμενον αἴτιον, τρίτον δὲ τὸ 

τ. ἀναφϑέντα πνεὔύμα τῆς ἐφημέρου διαϑέσεως αἴτιον, καὶ 

φέταρτον αὐτὸς ὁ ἐφήμερος πυρετὸς τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ 
43 αἰτίων. ὅ. Διαφέρει δὲ οὐϑέν, εἴτε, τῆς στεγνώσεως καὶ 

συυχνώσεως φαύλης οὔσης καὶ ῥᾷστα διαλυϑείσης, ὁ ἐφή- 
ὠνδρος γένοιτο μόνος καὶ ἀπογένοιτο πυρετός, μηδεμιᾶς 

30 ἑτέρας ἐπιγενομένης ἐν τῷ σώματι διαϑέσεως᾽ εἴτε, καὶ μὴ 

8388 διαλυϑείσης, ἢ πρώτως ἢ καὶ μετὼ τὸ πνεῦμα οἱ ἐν ἡμῖν 
ἀναφϑῶσι χυμοὶ ἢ καὶ τὰ μόρια; καὶ. τοὺς σηστεδονώδεις 
ἢ καὶ ἑκτιχοὺς ἀποτελέσωσι πυρετούς" οὐδὲν γὰρ τοῦτο 
πρὸς τὸν λόγον, ὃς τὸν ἐφήμερον ἐκ τοῦ περιέχοντος ἔστιν 

25 ὅτε διὰ μέσης τῆς τοῦ δέρματος στεγνώσεως ἢ σσυκνώσεως 
λέγει γίγνεσϑαι. 6. Οἱ δ᾽ ἐπὶ χυμοῖς ὠνασετόμιενοι σηπο-- 
μένοις γίγνονται μὲν καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν προκαταρκτικῶν 
αἰτίων ἀεί, οὐ μὲν ὡς προηγουμένων αἰτίων τῶν προ- 
καταρχόντων ποτέ, καϑάπερ ἐπί τίνων ἐφημέρων, ἀλλὰ 

30 διά τινος ἤ τινων τῶν αἰτίων τῶν σιροηγουμένων τε καὶ, 

συνεζευγμένων" γίνονται γὰρ ὑπὸ σροσεχῶν καὶ συνεζευγμέ- 

ψων αἰτίων ἀεί, τῶν χυμῶν καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς σήψεων, 
οὐδέποτε δὲ ὡς ὑπὸ προηγουμένων τῶν προκαταρχτικῶν. 
4. Καὶ τούτῳ διαφέρουσιν οἱ ἐφήμεροι τῶν ἐπὶ χυμοῖς 

85 πυρετῶν, ὅσον ἐν τοῖς αἰτίοις, τῷ τοὺς μὲν καὶ ὑπὸ τῶν 
σιροκαταρχόντων αἰτίων, ὡς πιροηγουμένων, γίγνεσϑαι τοὺς 
ἐφημέρους" τοὺς δὲ ὑπὸ τῶν αὐτῶν μὲν ἀεί, οὐδέποτε δὲ 
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ε δὰ 3 ᾿" ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ - 
ὡς προηγουμένων, ἀλλὰ διὰ μέσων τινὸς ἡ τίνων τῶν 

Νὰ ὦ ἐν Γ 
σᾳροηγουμένων αἰτίων, τοὺς ἐπὶ χυμοῖς πυρετοῦς. 41 

ΧΧΧ. Παραιτοῦμαι δὲ ἐνταῦϑα τὸν ᾿“ρεταῖον καὶ 
ἑτέρους, ἰδίαν εἰπόντας διάγνωσιν τῶν ἐπὶ χυμοῖς πυρετῶν 
χαὶ οὐκ ἀχώριστον τὸ μηδὲν τῶν προκαταρχτικῶν αἰτίων 5 
ἡγήσασϑαι τῶν τοιούτων συυρετῶν, ὅτι καὶ οὐδετέρῳ τῶν 

-ῦ - ι , 

ἄλλων γενῶν τοῦϑ'᾽ ὑπάρχει, διὰ τὸ τοὺς μὲν ἐφημέρους 
ἅπαντας ἐπὶ ταῖς προκαταρκτικαῖς αἰτίαις συνίστασϑαι, τοὺς 

ν '. - ᾿ - 

δὲ ἑχτικούς, ὅταν ἄνευ τούτον γεννῶνται, μηδὲ ἐξ ἀρχῆς 
ΚΙ α " μὰ, , 

εἰσβάλλειν, καίτοι μηδένος οἵου τ᾽ ὄντος, οὐ πυρετοῦ μό- ιτὸ 
ψον, ἀλλ᾽ οὐδὲ νοσήματος οὑτινοσοῦν, ἄνευ τινὸς τῶν προ- 

, ΕΣ 2 κ - ᾿ Ε ᾿ 

καταρχύνσων ἀρχεσϑαι. 2. “λλα ταῦτα μὲν ἀκριβέστερον 
Ε 2 » «-Χ μ“ “ Ἄ.} " 5. ι 
ἴσως κἀν τοῖς ἑξῆς ϑεωρήσομεν. Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐχὲ περὶ 

᾿ :» 3 ν᾿ ι , " Γ , 
ἑνὸς εἴδους, ἀλλὰ περὶ πολλων τὲ καὶ διαφερόντων λέγομεν 

σιυρετῶν, δίκαιον ἂν εἴη φάναι πρῶτον περὶ τῆς διαφορᾶς ι5 
αὐτῶν, εἶϑ᾽ οὕτω καὶ περὶ τῶν ἄλλων, καϑ'᾽ εἷρμοόν τινὰ 
σιροβαινούσης τῆς ὑποϑέσεως. 

ΧΧΧΙ. διαφορὰ τοίνυν πυρετῶν ῇ μὲν οὐσιώδης, 

δ᾽ ἐπουσιώδης᾽" καὶ οὐσιώδης μὲν ἢ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῆς 389 
τῶν πυρετῶν γινομένη, ἐπουσιώδης δὲ ἡ ἐκ τῶν ἐπισυμβαι-- 20 
ψόντων τῇ οὐσίᾳ τῶν αὐτῶν, προσεχῶς τε καὶ πόρρω λαμυ- 

ο΄ βανομένη. ῶ. Οὐσία μὲν γὰρ πυρετῶν ἡ παρὰ φύσιν 
Ὶ Ι͂ Ε7) 3 , - 

ϑερμότης, καϑάπερ εἴρηται" ἡ γὰρ οὐσία τούτων τὸ μᾶλ-- 48 7 θη 7 κα 
, Ά »γ , 

λον ἐπιδέχεται καὶ τὸ ἧττον" ἔστε δὲ καὶ ἐν ὑποκειμένῳ 
’ εν ᾿ . Π 2 «ε ᾽ ᾿ 

συμβεβήκος τε οὖσα, καὶ μὴ δυναμένη καϑ' αὐτὴν εἶναι δ 
ΕῚ . - “. , ἀκ ττν ι ᾿ , 
ἢ καὶ ἐν τῷ ποιητικῷ ἔαυννδν αἰτίῳ. 8. Πρὸς δὲ καὶ ἡερον- 

“τ0Ψ ἔχει κινήσεως φῇ τοῦ, ἐν ᾧ ἐστι, φύσει τὸ καὶ ποιότητι, 

εἴϑ᾽ ὑποκείμενον, εἴτε αἴτιον εἴη. ΓΒτι δὲ καὶ συμτπιτω- 

ματά τινα ἀπεργάζεται. 4. Εἰκότως αἱ μὲν τῶν διαφορῶν 

οὐσιώδεις εἰσί τε καὶ λέγονται, οὐ παρὰ τὸ μᾶλλόν τε καὶ 30 
ἧττον τῆς παρὰ φύσιν ϑερμότητος λαμιβανόμεναι, καϑ' 
ἃς μικρούς τε καὶ μεγάλους ὀνομάζομεν πυρετοῦς, οὐ κυρίως 
μὲν ἐπὶ πολλοῦ πράγματος ὄνομα ποιότητος ἐπιφέροντες, 
« ᾿ ᾿ ᾿ - ΜΞ 3 » Ἧδ. ἐν ᾿ς ὅμως δ᾽ οὖν εἰϑισμιένοι τοῦτο ποιεῖν οὐκ ἐπὶ σευρετῶν μό- 

᾿ Ἁ Ἴ Ἢ , ΡῚ » γωψ, ἄδλλὼ καὶ ἐπὶ ἄλλων μορίων, ἐν ποιότητι μὲν ἐχόν-- 35 

τῶν τὴν ὑπαρξιν; ονομαζομένων δὲ μεγάλων καὶ μικρῶν " 

αἱ δὲ ἐπουσιώδεις αἱ λοιπαὶ πᾶσαι διαφοραί, αἵ τε παρὰ 
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φὴν ὕλην καὶ τὸ ὑποκείμενον, ἐν ᾧ ἡ παρὰ φύσιν ϑερ- 
μότης καὶ αἱ παρὰ τὸν τῆς κινήσεως τρόπον, ἔτι δὲ καὶ 

«αρὸ τὸ ξυμπτώματα τῆς παρὰ φύσιν ϑερμότητος" ταῦτα 
γάρ, ἤ τὸ ὕλη, ὅ,τε τῆς κινήσεως τρόπος καὶ τὰ ξυμπτώ- 

σ ματὰ ἐπισυμβέβηκε τῇ παρὰ φύσιν ϑερμότητι, καὶ οὐ κατ᾽ 
οὐσίων ὑπάρχει ταύτῃ. ὅ. Διὰ τοῦτο καὶ τὰς ἐκ τούτων 

40 λαμβανομένας τῶν πυρετῶν διαφορὰς ἐπουσιώδεις εἶναί 
φαμεν καὶ οὐ κατ᾽ οὐσίαν, κατ᾽ οὐσίαν οὔσης τῆς πρώτης 
διαφορᾶς ἢ διὰ τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ τὸ ἧττον τῆς παρὰὼ φύσιν 

10 ϑερμότητος λαμβαάνεταί τ8 καὶ λέγεται, καϑ᾽ ἣν μεγάλους 
καὶ μικρούς φαμεν χιυρετούς, ὥσπερ εἴρηται πάσας δὲ 

,, φαύτας τῶν πυρετῶν. τὰς διαφορὰς τῶν πρὸ ἡμῶν τις ἀκρι- 
βῶς τε ἅμα καὶ σαφῶς ἐδήλωσε λέγων. ες 

.͵ 



“ 

δον 

ΠῚ. 

ΠΑΜ“ΜΆΑΖΔΊΟΥ 

ΠΕΡῚ 

ΨΥ ΡΤ ῸΝ ΘΟ 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΥΝΟΨΊῚΣ. 

Ἐδὶ. 
Ν ΒΒ εττι. 

Προοίμιεον. Ρ. 2 
- ’ “-“ 

Σκόπον ἔχομνεν ἐν τῷ σαρόνφι συγγράμματι περὶ τῆς 
- - - ’ 

τῶν πυρετῶν διαφορᾶς σύντομον ἐκϑέσϑαι παράδοσιν, καὶ 

πρῶτον εἰπεῖν τὴν οὐσίαν τῶν πυρετῶν, καὶ τὰς διαφορὰς 
αὐτῶν, τάς τε οὐσιώδεις καὶ ἐπουσιώδεις, τάς τὸ γενι-- 5 

κωτέρας καὶ εἰδικωτέρας " εἶτα τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ τὸς 
σημειώσεις. ἀλλά γεὲ πρό γε τούτων εἴπωμεν, «ἰἱ ἐστε 
φσευρετός. 

α΄. Τί ἐστι πυρετός. 4 

Πυρετὸς τοίνυν ἔστε ϑερμασία παρὰ φύσιν ἀπ καρ- οὐ 
δίας ἀρχομένη καὶ διὰ τῶν ἀρτηριῶν ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα ὦ 

᾿ 
᾿ ἡπλωμένη, αἰσϑητῶς βλάπτουσα τὴν ἐνέργειαν. 

β΄. Τίς ἡ οὐσία πυρετοῦ. θ 

Ἢ δὲ οὐσία τοῦ πυρετοῦ ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν ϑερμό-- 
τῆς. ἡ δὲ ϑερμότης ποιότης τίς ἐστε πᾶσα δὲ ποιότης τ5 

ἐπειδέχεται τὸ μάλλον καὶ τὸ ἧττον. τὸ δὲ μᾶλλον καὶ τὸ 
ἧττον τοῦ εἴδους ἐξαλλαγὴν οὐ ποιεῖ. 

« 

, - - “- : - 

7. Περὶ τῶν διαφορῶν τῶν πυρετῶν. 
͵ Ν " τ. “2 

1. Φγράφει δὲ ὁ Γαληνὸς ἐπὶ λέξεως οὕτως" ΑἹ διαφοραὶ 
τῶν πυρετῶν, αἱ μὲν οἰκειόταταί τὸ καὶ κυριώταται κατὰ ὦ 

, 3 5 δὰ ᾽ ε - τὴν οὐσίαν αὐτῶν εἰσιν, αἱ δ᾽ ἄλλαι κατά τι τῶν συμιβε- 
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βηκότων. 2. Καὶ λέγομεν, ὅτε τῶν πυρετῶν αἱ διαφοραὶ 
8 διτταί" αἱ μὲν οὐσιώδεις, αἱ δὲ ἐπουσιώδεις. καὶ οἰκειοτάτας 

καὶ κυριωτάτας καὶ πρώτας διαφορὰς καλεῖ ὁ Γαληνὸς τὰς 
ἀπὸ τοῦ εἴδους τὰς παρὰ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον τῆς 

»παρὰ φύσιν ϑερμότητος. 8. Καὶ αὗται μὲν αἱ πρῶται, 
διαφοραὶ εἰσάγουσιν ἡμᾶς πρὸς σημείωσιν τοῦ ὑποκειμέ- 

γου σώματος, δὲ ὧν ὑπαγορεύεταε ἡμῖν ἡ ποιότης τῆς 
ὑποκειμένης καὶ πλεοναζούσης ὕλης δὲ ἀφῆς τοῦ τῆς ἀρ- 
φηρίας σώματος" ἢ γὰρ ϑερμοτέρα ἐστίν, ἢ δακνώδης καὶ 

10 δριμιυτέρω καὶ τὸ ἀνάπαλιν, ἐν οἷς αἱ οὐσιώδεις καὶ πρῶ- 
'φαι διαφοραί. 4. ᾿Επουσιώδεις δὲ διαφορὰς στυρετῶν καλεῖ 
φὰς ὑπὲρ τῆς ὕλης, λέγω δὴ τὸς συμβεβηκυίας ἐπὶ τῇ 

οὐσίᾳ, τοῦτ᾽ ἐστιν ἐσιὶ χυμοῖς τισιν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ ποιότης 
τῶν πυρετῶν ἐν ὑποχειμένῳ ϑεωρεῖται, εἰκότως δὴ καὶ δευ-- 

10 φέραν διαφορὰν τέϑεικε τὴν ἀπὸ τῆς ὕλης. ὅ. Καὶ ἐπειδὴ 
διάφορός ἐστιν ἡ ὕλη ἡ ποιοῦσα καὶ κινοῦσα τοὺς πυρε- 
τούς, διάφορον γενήσεται καὶ τὸ εἶδος τῆς κινήσεως αὖ- 
τῶν. ἢ γὰρ ϑερμοτέρα ἐστὶ, καὶ λετυτὴ καὶ δὐέξαπιτος, ὡς 
ἐπὶ τῆς πίσσης καὶ ἐλαίου καὶ ξηρῶν καὶ λετυτῶν ξύλων, ἢ 

20 ψυχροτέρα καὶ παχεῖα καὶ δυσέξατιτος, ὡς ἐπὶ τῶν ὑγρὸτέ-. 
ρων ξύλων καὶ τῆς λοιπῆς ὕλης ἁπάσης ὑποκειμένης τῷ 
συυρί. 6. Πρὸς γὰρ τὴν στοιότητα καὶ ποσότητα τῆς ὑτιο-- 
κειμένης καὶ πλεοναζούσης ὕλης γενήσονται καὶ οἱ σπτυρετοί, 

οἱ μὲν σφοδροί, οἱ δὲ ἀμυδροί, οἱ δὲ ὀξεῖς, οἱ δὲ χρόνιοι, 
45 ἐν οἷς αἱ οὐσιώδεις καὶ αἱ ἐπουσιώδεις διαφοραὶ τῶν πύυρε-- 

τῶν. 7. Εἰπόντες τοίνυν τὰς οὐσιώδεις καὶ ἐπουσιώδεις 

διαφορὰς τῶν πυρετῶν, εἴπωμεν καὶ τὰ γένη τούτων. 

12 τ δ, Πόσα γένη τῶν πυρετῶν. 

1. ᾿Ιστέον ὅτι τῶν πυρετῶν τρία εἰσὶ τὰ γένη" τὸ μὲν 
30 γορ. αὐτῶν ἐπὶ ὑγροῖς γίνονται καὶ ἐξάσπττονται, τὰ δὲ ἐπὶ 

᾿ σφερεοῖς, τὰ δὲ ἐπὶ πνεύμασι, περὶ ὧν ὁ ᾿Ισιποκράτης λέγει 
ἴσχοντα, ἰσχόμενα καὶ ἐνορμιῶντα, ἴσχοντα μὲν καλῶν τὰ 
στερεά, ἰσχόμενα δὲ τὼ ὑγρά, ἐνορμιῶντα δὲ τὰ πνεύματα. 
2. Ὃ δὲ Γαληνὸς ἀναφέρει ὅτι ἀναμέμικται ἔν τξ8 ὅαις ἀρ- 

36 φηρίαις ἁπάσαις διὰ πολλῶν ὀπῶν ἅμα πνεούσαις ἡ ἀερώ- 
δὴης οὐσία τῷ αἵματι καὶ κατὰ τὴν καρδίαν οὐδὲν ἧττον, 
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εἧς ἂν σύρρους ὑπάρχουσα πάσαις αὐταῖς. 8. ᾿άρχεται μὲν {4 
οὖν ἡ παρὰ φύσιν αὐτὴ ϑερμότης, ἥνπερ καὶ πυρετὸν 
ὀνομάξομεν, ἄλλοτε ἐξ ἄλλου τῶν εἰρημένων, καὶ εἰ μὲν 
οὐ φϑάνῃ λυϑῆναι, τῷ χρόνῳ ἐπινέμεται καὶ συνδιατίϑησι 

τῷ πεπονϑότι τὰ λοιπὰ δύο γένη. 4. Συνεκϑερμαίνεται 
γὼρ ἀεὶ τῷ πεπονϑότι ϑερμανϑέντι τὸ συνεχές, ἄχρις ἄν. 
ἐπὲ τὴν καρδίαν ἡ διάϑεσις ἀφίκηται καὶ λυμαίνῃ; αὐτῆς 

«-ο ἔμφυτον ϑερμόν" καὶ ῥᾷάστη μὲν ἡ ἐκ τῶν ὑγρῶν εἰς 

τὸ πνεῦμα μετάληψις τῆς ϑερμότητος, ἧττον δ᾽ ἑτοίμιως 
τῷ πνεύματι οὐυνεκμπυροῦται τὰ ὑγρά, καὶ μέν γε καὶ τὸ τὸ 
στερεὸν σῶμα τοῖς ὑγροῖς τε καὶ ἀερώδεσιν ἑτοιμότερον 
μεταδίδωσι τῆς ϑερμασίας, ἢ αὐτὸ σπταρ᾽ ἐκείνων λαμβάνει. 
ὅ. Πᾶσα μὲν γὰρ ἡ λεπτομερῆὴς οὐσία ῥᾷον. ἀναλλοιοῦταε 
«ἧς παχυμεροῦς, καὶ λεπτομερεστάτη μὲν ἡ τοῦ ἀέρος οὐ- 
σία; σιαχυμερεστάτῃ δὲ ἡ τῶν ὀτερεῶν σωμάτων, μιταξὺ 6 

δ᾽ ἀμφοῖν ἡ τῶν ὑγρῶν" καὶ πρῶτον μὲν τὰ πνεύματα 
ἑτοιμότερον μεταλαμβάνουσι τῆς ϑερμότητος, δεύτερον δὲ. 
τὰ ὑγρά, καὶ εἰς ὕστερον τὰὶ στερεά... 6. Συνεκϑερμαίνεταε 
φὰ ὑγρὰ ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τῷ τῆς ἀρτηρίας ἀέρι τὸ αἷμα, 
καὶ τῷ αἵματε ὁ ἀήρ, καὶ οὕτω σπυρούμενα «τάσχουσι καὶ "0 
σοιοῦσε πρὸς ἀλληλὰ [κατὰ]. τὴν «ἐπιτηδειότητα τοῦ ποιοῦν-- 

φος καὶ τοῦ πάσχοντος. 7. Οὐδὲν γὰρ τῶν αἰτίων ἄνευ 
τῆς τοῦ πάσχοντος ἐπιτηδειότητος ἐνεργεῖν πέφυκε. 

οι 

ε. Ὁποῖα συμβαίνει πλεονάξοντος τοῦ 8 
; αἵματος. {ἃ 

{ ον ΄ εΥ ζ}Ἃ “ Γ Α ε , 

. Ἀκειτεον οὐ» πὶ παντὼψ τούυτῶὼν τὴν ὑποκειμένην 

καὶ πλεογεχτοῦσαν ὕλην, εἰ ϑερμή ἐστι καὶ λεπτή, ἢ ψυχρὰ 
καὶ παχεῖα, καὶ εἰ σεσημμένη ἢ ἀσαστής, καὶ εἰ ἐκτὸς τῶν 20 

᾿ ἀγγείων ἐστὶν ἢ ἐντός, καὶ εἰ ἐν ἑνὶ μορίῳ πλεονάζει ἢ ἐν 

ὅλῳ τῷ σώματι. ὥ. Καὶ εἰ μέν ἔστε ϑερμὴ καὶ λεπτὴ καὶ 30 
᾿σεσηπυῖα, «τοιεῖ τὰς ὀξεῖς πυρετούς" εἰ δὲ ψυχρὰ καὶ στα-- 

χεῖα, ποιεῖ τοὺς χρονίους" εἰ δὲ στντη ἐστὶν ἀσαπιὴς ῇ ὕλη, 

πυρετὸν μὲν οὐδόλως ἐξάψει, ἕγερον δὲ εἶδος ποιήσει γοσή- 
᾿ς ματος. 8. Καὶ γυμνάσωμεν τὸν λόγον ἐπὲ τῶν χυμῶν, 
καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τοῦ αἵματος" ὁπηνίχα γὰρ στλεονάζῃ 35 
καὶ πἀρασπαίρῃ ἐν τοῖς ἀγγείοις ἢ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι καὶ 
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ἔστιν ἀσαπές, ποιεῖ σ«τ-ληϑώραν" εἰ [δέ γε σαϊοῇ, ποιήσει] 
22 σύνοχον τὸν ἐσὶ σήψει" εἰ δὲ καὶ ἑνὶ μορίῳ πλεονάξι καὶ 

ἔστιν ἀσαπές, ποιήσοι τὰ ἐρυϑρήματα μετὰ ὄγκου" εἰ δέ 
γε σαπῇ, ποιήσει τὸ ἀπόστημα. ' 

[ὦ 

5) ς΄, Ὁποῖα συμβαΐνει πλεοναξούσης χολῆς: 

'Οβοϊωὺ καὶ ἐπὶ τῆς χολῆς" εἰ μὲν πλεονάξῃ ἐν τοῖς 

ἀγγείοις καὶ ἀναχυϑῇ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι καὶ ἔστιν ἀσαπής; 
στοιήσει ἴκτερον" εἰ δὲ γε σαπῆ, εἰ μὲν ἐν τοῖς ἀγγέίοις; 

στοιήσει καῦσον πυρετόν" εἰ δὲ ἔξω τῶν ἀγγείων, στοιήσει 
10 ψὸν διαλείποντα ν οόνὐαε εἰ δὲ ἐν ἑνὶ μορίῳ σπλεονάξη καὶ 

24 ἔστιν ἀσαπής, ποιήσει τὸν λεγόμενον ἕρσητα" εἶ δὲ πάλιν 
δαστη, ΜΝ ἕρπητα μετ ἀναβρώσεως. 

δὺ εθυρὰδ συμβαίνει πλεονάζοντος τοῦ. 
μελαγχολικοῦ χυμοῦ. 

5. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ ἔγοη- 
Φφέον. εἰ μὲν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πλεονάζη καὶ ἔστιν ἀσα- 
σπής, ποιήσεὶ τὸν μέλανα ἴκτερον" εἰ δὲ πλεονάσας σαπῇ 

οὐχαὶ ἔστιν ἔξω τῶν ἀγγείων, ποιήσει τὸν τεταρταῖον. εἰ δὲ 
ἐν ἑνὶ μορίῳ πλεονάζη καὶ ἔστιν ἀσαπής, ποιήσει σκίρρους " 

20 εἰ δὲ γε σαπῇ, πονήσει καρκίνώματα ἢ φαγεδαινώμαφα" ἢ 
γαγγραινώματα. καὶ ταῦτα μὲν ὑπὸ τοῦ μελαγχολικοῦ 
χυμοῦ. 

Υ:- Ὅσαι δδωφοφρονή φοῦ φϑέγματορ, καὶ τούτου 

πλεονάξοντοβρ, τί συμβαίνει. 

“5. ὃβ5,[Ϊ1. ᾿Επὶ οὖν τοῦ φλέγματος τεσσάρές εἶσι διαφοραί" 

“ ἔστι γὰρ τὸ ὑαλῶϑες, τὸ ὀξῶδες, τὸ ἀλυκόν, καὶ τὸ γλυκύ. 

᾿ς ᾧ, Καὶ «τὸ μὲν ὑαλῶδὲες καὶ ὀξῶδες «Τοιεῖ τὰ ὠνεκϑέρμαντα 

28 δίγη. καὶ τὸς ἠπιάλους πυρετούς" τὸ δ᾽ ἁλυκόν, ὅταν μὲν 

σαπῇ, στοιεῖ τὸν ἀμφημερινόν" τὸ δὲ γλυκὺ φλέγμα, ὡς 

30 κατὰ φύσιν ὑπάρχον, οὐδὲν τούτων ποιήσει. ᾿Ιστέον δ᾽ ὅτε 

ἅπαντες οἱ προειρημιένοι χυμοί, εἰ μὴ σαπῶσιν, εἶδος πυ- 

᾿φετοῦ οὐ ποιοῦσι. 
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θ. Διὰ πόσας αἰτίας ἀνάπτονται οἱ πυρϑετοί. 

1. ᾿Ανάπτονται δὲ οἱ πυρετοὶ διὰ πέντε αἰτίας" ἢ διὰ 
σιρόσϑεσιν ἐπιτηδείας ὕλης, ἢ διὰ κίνησιν, ἢ διὰ στέ- 
γνωσιν, ἢ διὰ σῆψιν, ἢ γὼ σεροσομιλίων ἑτέρου ϑερ-- 
μοῦ. Ὧ. Καὶ διὰ μὲν πρόσϑεσιν ἐπιτηδείας ὕλης, ὡς 80 

ὅταν [ϑερμόν τι} προσενεχϑῆ ἀνθρώπῳ ϑερμὴν ἔχοντι 
τὴν κρᾶσιν. οἷον πέπερι, γᾶπυ, σκόροδον, καὶ τὸ τούτοις 

ὅμοια καὶ ἀναδιδομένη ἡ τούτων ποιότης ἐς τὴν καρδίαν 

ἐχκσυρώσει τὸ ἐν αὐτῇ ἐνεὸν ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ ἐξάψει 
σιυρετόν. 8. Διὰ δὲ κίνησιν διχῶς" ἢ γὰρ ψυχικὴν ἢ σω-- τ0 
ματικήν" καὶ ψυχικὴν μὲν, εἰς ἐπὶ ϑυμῷ καὶ φροντίδι" 
σωματικὴν δέ, ὡς ἐπὶ ἀμέτρῳ κόπῳ. 4. Ζιὰ στέγνωσιν 
διχῶς" ἢ διὰ γλισχρότητα καὶ παχύτητα τῶν χυμῶν, ἢ διὰ 32 
ψύξιν τοῦ περιέχοντος καὶ ξηρότητα, ὡς ὅταν ἐμφραχϑῶσι 
καὶ πυκνωϑῶσιν οἱ ἄδηλοι πόροι τοῦ σώματος, καὶ γίνεται 15 

ἀδιαπινευστία τοῦ βάϑους καὶ ἐξαφϑῇ ὁ πυρετός. ὅ. Διὰ 
σῆψιν δέ, ὡς ὅταν ἡ ὑποκειμένη καὶ πλεονεκτοῦσα ὕλη 
σασπῇ ἐν τῷ βάϑει καὶ διαδοϑῆ τῇ καρδίᾳ καὶ ἀνάψῃ πυ- 
ρετόν. 0. Διὰ δὲ προσομιλίαν ἑτέρου ϑερμοῦ, ὡς ὅταν ἐν 
ἡλίῳ ϑερμανϑῇ ἡ κεφαλὴ ὑπὲρ πολλά, καὶ τὸ δικτυοειδὲρς 20 
πλέγμα, καὶ διὰ τῶν, ἀρτηριῶν μεταδοϑῆ τῇ καρδίᾳ καὶ 848 
ἐξάψῃ τὸν πυρετόν. 

ἐ. Περὶ σημείων εἰσβολῆς πυρετοῦ. 

' 1. Σημεῖα δὲ εἰσβολῆς πυρετοῦ ταὔτα" ἡ ἐκ τοῦ βά- 
9 ϑους ἀναδιδομένη ϑερμασία, χάσμη, σχορδινισμός, ναῦ-- 86 
φ τίαι, ἔμετος, καταφορὰ πρὸς ὕπνον, βήχιον μικρόν, ὑποό- 
φραχύυ, ἄκρων κατάψυξις" καὶ ταῦτα μὲν τὰ ἔξωϑεν γνω-- 
᾿φἴσματα. 3. ᾿“πὸ δὲ τῆς τῶν σφυγμῶν κινήσεως δια-- 

, γινώσκεται ἥ εἰσβολὴ τοῦ πυρετοῦ ἐκ τε τῆς σμικρότητος 
καὶ τῆς ἀνωμαλίας καὶ τοῦ διαλείτεειν. 8. Καὶ ἐν μὲν φῇ 30 
ἀρχῆ τῆς εἰσβολῆς τοῦ παροξισμοῦ κατεπείγει μᾶλλον ἡ 

συστολὴ τοῦ σφυγμοῦ μετά τινος ἀνωμαλίας καὶ σμικρό- 
φήτος" ἐν δὲ τῇ ἀναβάσει μοχϑηροί πως γίνονται, ἐπαυξα-- 38 
 ψομένης τῆς διαστολῆς μέχρι τελείας ἀκμῆς. “4. ᾿Ἐπιτεινο-- 
μένης δὲ τῆς ϑερμασίας, πρῶτον τὸ μέγεϑος αὔξεται, εἶτα 35 
σρροσλαμβάνεται δὲ καὶ τὸ τάχος. Ὅταν γὰρ ἱκανῶς ἐκ-- 
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πυρωϑῇ ὃ πυρετός, μεγάλους ἅμα τὲ καὶ ταχεῖς ἐργάζεται 
τοὺς σφυγμούς" εἰ δὲ πλέον, τοὺς πυκνούς. 

ια΄. Πῶς γίνονται ἱδρῶτες ἐπὶ τῶν πυρετῶν. 

ἽΒπονται δὲ τοῖς πυρετοῖς ἱδρῶτες τρόπῳ τοιούτῳ" 
5. ὁπόταν οἱ ἀτμοὶ ἤγουν ὁ ἀὴρ κρατηϑῇ ἔνδον τοῦ σώματος, 

καὶ διάπυρος ενόμενος ὕπο τῆς ϑερμότητος διαχέει τὰ 
περιεχόμενα ὑγρὰ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι, καὶ προσπίπτων σρὸς 

τοὺς πόρους τοῦ σώματος ἐξωϑεῖ τὰ περιεχόμενα στερίτ-- 
40 τώματα καὶ ποιεῖ τοὺς ἱδρῶτας " οὕτω γὰρ οἱ ἀεμοὶ συν-- 

10 ἐστάμενοι ὑπὸ τὸ ὕδωρ ἀναλύονται, ὡς ἐπὶ τῶν ἑψομένων 
αἰδάτων ἔστιν ἰδεῖν. 

8. Ποιῷ τρόπῳ γίνονται αἱ χάσμαι πρὸ σῶν 
; συρ εν ὦ ν. Ὁ 

1. Χασμῶνται δὲ πρὸ τῶν πυρετῶν οἱ γοσοῦντες καὶ 

16 διατονοῦνται, τῶν ἀτμῶν ἤγουν πνευμάτων ἀϑρόως ἐκ 
τὧν ἔνδοϑεν κινουμένων, καὶ ἐπὶ τοὺς σιαγονίτας μῦς 

ἀναφερομένων, καὶ βίᾳ διατεινόντων αὐτούς. 2. “Ὥσπερ 

γὰρ ἐκ τῶν λεβήτων ἀτμὸς ἀνέρχεται. σολὺς ἐφεψομένου 

42 τοῦ ἐν αὐτοῖς ὕδατος, οὕτω καὶ ἐκ τῶν ἔνδοϑεν τοῦ σώ- 

20 ματος ἀνέρχεται ἀτμὸς διατείνων καὶ διϊστῶν καὶ συστρέ- 

φων τοὺς μύας τοῦ στόματος" εἰώϑασι γὰρ τὰ νεῦρα, 
χλιαινόμενα καὶ ϑερμαινόμενα διΐστασϑαι. Καὶ οὕτω μὲν 

ἥ ὑόμο, ἀστοτελεῖται. 

“γ. Πῶς γίνονται πόνοι τῆς κεφαλῆς. 

28 Τίνονται δὲ καὶ οἱ πόνοι τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τῶν στυρευτόν-. 

σῶν; ὅταν αἱ φλέβες πλῃσθνῖσαι καὶ ταϑεῖσαι ὑπὸ τῶν συνδυ--. 

μάτων τοὺς πόνους ἐπιφέρουσι τῇ πεφαλῇ τῇ βίᾳ καὶ φτάσει. 

44 τῶν ἀναπνεομένων καὶ συνεχομένων ἔνδον πρρυμῴτων, 

ιδ΄, Περὶ ἐφημέρων Ἔλημ δὶ φε καὶ τῆς 
380 αὐτῶν διαγνώσεως. 

ΝΣ Εἰῥηβότες οὖν τὸ γένη καὶ τὰ εἴδη τῶν πυρετῶν, 
εἴπωμεν καὶ περὶ τῶν ἔφημέρων, συψόχων, καύσων, ἕκτι- 
κῶν καὶ μαρασμῶν. 2. Καὶ λέγομεν ὅτι μὲν ἐφήμεροι. 
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πυρετοὶ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ μόνου ὑπάρχουσε παϑήματα͵ 
ἐπὶ προκαταρχτικῇ τενὲ αἰτίᾳ γινόμενοι, οἷον κόπῳ, μέϑῃ, 
φροντίδι, καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ ἀπὸ προσκόμματος «τοῦ βου- 
βῶνος. 8. Διαγινώσκονται δὲ οὗτοι πρῶτον μὲν ἀπὸ [τῶν] 16 
σφυγμῶν, δεύτερον δὲ ἀπὸ τῶν οὔρων. καὶ ἀπὸ μὲν τῶν 5 
σφυγμῶν, ὅτι ἐπ᾿ αὐτῶν ἀτμωδεστέρα φαίνεται καὶ ἔνυδρος 
ἡ ὡφὴ τοῦ σώματος ἱτῆς] ἀρτηρίας, καὶ οἱ σφυγμοὶ εἰς 
τάχος ἐπιδίδονται, τὴν κατὰ φύσιν σώζοντες ὁμαλότητά τε 
καὶ τάξιν. 4. ᾿4πὸ δὲ τῶν οὔρων, τὰ μὲν ἐναιωρήματα, 
τὰ δὲ ὑπόστασιν ἔχοντα" εὔχροα. δὲ πάντα, καὶ πάντων 10 
αὐτῶν ἄπεστι τὰ κακοήϑη συμπτώματα. ὕ. ἴδιον δὲ τῶν 
ἐφημέρων πυρετῶν καὶ τὸ μετὰ νοτίδος τινὸς ἢ ἱδρώτων 48 
ἀποπαύεσϑαι τὴν παρακμὴν τῆς τούτων ϑερμασίας" καὶ 
ταῦτα μὲν χωρὶς τῶν ἁπτομένων πυρετῶν ἐπὶ χυμοῖς τισι 
ξέουσιν ἢ σαπεῖσιν, ἢ μορίου φλεγμονῆς καὶ στεγνώσεως. 15 

ιε΄. Περὶ τῆς τῶν συνόχων πυρετῶν, 
διαγνώσεως. 

ες 1, Τῶν δὲ συνόχων πυρετῶν γένος διττόν" οἱ μὲν γὰρ 
αὐτῶν γίνονται ἐπὶ ζέσει τοῦ αἵματος ἐν τῇ κοίλῃ φλεβί" 

οἱ δὲ ἐπὶ σήψει. καὶ οἱ μὲν ἐσεὶ ζέσει τοῦ αἵματος. ὀλιγοχρο-- Ὁ 
γιώτεροί εἰσι καὶ ἀκινδυνώτεροι, οἱ δὲ ἐπὶ σήψει πολυχρω-- 80 
ψιότεροι τοὐναντίον καὶ ἐπικινδυνώτεροι. ἃ. Τούτων δὲ αὖ 
τῶν συνόχων ὁ σύμιτας χρόνος εἷς ἐστε παροξυσμός, ἤτοι 
διὰ παντὸς ὁμότογος ἢ μειούμενος ἢ αὐξανόμενος ἄχρι 

» ͵ - ᾽ ΕῚ Ε - 

χρίσεως, ἀνεὺ περιοδὼν τινῶν, καὶ οὐδείς ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῶν 25 

ὃ πεπόνϑὼς τόπος ἐξαίρετος. 3. ᾽41λλ᾽ οἱ κατὰ τὰς μεγίστας 

τε καὶ ϑερμοτάτας ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας ἁπάσας χυμοὶ 
᾿ , 2 εἦ Α ’ ᾽ - - Ὰ 1 

καὶ μαλισϑ᾽ ὅσοι διὰ σηπεδόνα ὠμῶν χυμῶν τινων ἢ διὰ 
ζέσιν ἀνάπτουσι πυρετὸν ἕνα σύνοχον ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
2 , ἐΡἦ ῇ ’ ᾽ 

ἀδιάλεπτον, ἕως τοσούτου παραϑερμαίψοντα τε καὶ δια- 

καίοντα τὸν ἄνϑρωπον, ἄχριζτερ ἂν οἱ γεννῶντες αὐτὸν 

χυμοὶ δαπανηϑῶώσιν ἢ πεφϑῶσιν ἢ πάϑωσι τὸ συναμφό- 
, κα - - 

τερον. 4. ΖΔιαγικωσκονται καὶ οὗτοι ἐκ τῶν σφυγμῶν καὶ 
“ . 7 ᾿ - - ἱΙ͂, 

τῶν οὔρων. ᾿Απὸ μὲν τῶν σφυγμῶν, καϑ'᾽ ὃ ἐπὶ μὲν τοῦ 

82 

ἐπὶ ζέσει μεγάλοι τέ εἰσιν οἱ σφυγμοὶ καὶ ταχεῖς, καὶ 35 
ἢ - « τ- τὰ πντ ὰ Ὁ ι , 

κατεπείγει μάλλον ἡ διαστολὴ εἰς τὸ εἰσαγαγεῖν τὴν καρδίαν 
1; ὃ 
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καϑαρὸν ἀέρα καὶ εὐκρατῶσαι αὐτῆς τὸ ἔμφυτον ϑερμιόν. 
ὅ. Τὸ δὲ οὖρον ἐπὶ τούτων ϑιάσευρόν τέ ἐστε καὶ καταβε-- 
βαμμένον. 6. ᾿Επὶ δὲ τοῦ ἐπὶ σήψει τοὐναντίον κατεπείγει 
μᾶλλον ἡ συστολὴ τοῦ σφυγμοῦ διὰ τὸ ἐξωϑῆσαι τὴν ὑὗπο- 

5. κειμένην σῆψιν ἐν τῷ βάϑει, καὶ δακνῶδές τε τῇ ἀφῇ τῶν 
58. δακτύλων ὑποπίπτει [ἐπὶ] τῷ σώματι τῆς ἀρτηρίας. 7. Τὸ 

δ᾽ οὖρον ἐπὶ τούτοις λευκότερον τὲ καὶ σεσηπὸς φαίνεται" 
καὶ ταῦτα μὲν τῶν συνόχων πυρετῶν γνωρίσματα" διέλϑω-- 
μεν λοιπὸν καὶ περὶ τοῦ καύσου, καὶ ἑκτικοῦ, καὶ μαρασμοῦ- 

10 ις. Περὶ καύσου πυρετοῦ. 

1. -Ὁμοίοως δὲ καὶ καῦσός ἐστε πυρετὸς διωκαής, ἀνὲν-- 
δότως διακαίων, καὶ καταναλίσκων τὰ ἐν τῷ σώματι ὑγρὰ" 
«τὸ δὲ σύμπιαν σῶμα τῶν καμνόντων ϑερμὸν τὸ καὶ ἐκ-- 

σιυρούμενον ἐντεῦϑεν γίνεται, καὶ διακαίεσϑαι τὴν κεφαλὴν 
15 δοκοῦσιν οἱ κάμνοντες, χαίρουσι καὶ ἥδονται τοῖς ψυχροῖς, 

καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ δὲ αὐτῶν ἐρυϑρώτεροι. μετὰ ξηρότητός 
δ6 φινος, καὶ ἡ γλῶσσα τραχεῖα καὶ μέλαινα. 3. Γίνονται δὲ 

οἱ καῦσοι διὰ ἐρυσιπελατώδη φλεγμονὴν πνεύμονος, καὶ 
διὼ σηπεδόνα χολωδῶν χυμῶν εἰς ἄμνετρον ξέσιν ἀφικνου-- 

20 μένων, λύεσϑαι δὲ φιλοῦσι δι᾽ αἱμορραγίας, ὥς φησι ἴὰ-ὖ 

ληνός" οὐκ ἀδηλὸν δέ σοι τὰς ἐν τοῖς καύσοις αἱμορραγίας 
γίνεσθαι διὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ξανϑὴν χολήν, ἥτις με- 

μιγμένη τῷ αἵματι διακαίουσα τοῦτο καὶ σὺν αὐτῷ ἀναφερο-- 
μένη πρὸς τὴν κεφολήν, ῥήσσει τὰς ἐν δινὶ φλέβας. 8. Οἱ 

25 δὲ σφυγμοὶ ϑερμοὶ καὶ Ῥαχεῖς γίνονται ὑπερξεούσης τῆς. 

χολῆς" τὰ δὲ᾽ οὖρα ἐπὶ τούτων ϑερμοότερα ἐστε καὶ κατα- 

βεβαμμιένα ἐκ τῆς χολῆς " ω δὲ ᾿Πιυποκράτης λέγει, ὅτε οἱ 

σιλεῖστοι τῶν πυρετῶν ἀπὸ χολῆς γίνονται. 

58 ιζ. Περὲ ἑκτικοῦ πυρετοῦ. 

30 1. Ὃ δὲ ἑκτνικὸς πυρετὸς ἐστιν ἀχώριστος, ἐκνήκων καὶ 
δαπανῶν τὴν ἐν ἑκάστῳ μορίῳ παρεσπαρμέμην ὑγρότητα, 
σύμφυτον" ὥτεται ὡς τὰ πολλὰ τοῖς ὀξέσι καὶ καυσώδεσε 
πυρετοῖς μηκυνϑεῖσε" γίνεται δὲ ποτε καὶ κατὼ προοπάϑειάν 

φιγος μορίου κυρίου. ἐπὶ τούτου ἐπίτασίς ἐστε ϑερμότητος 

35 καὶ ψυχρότητος, καὶ σῶμα κανάξηρον ἐκτετηκὸς καὶ αὐχμῶ- 
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δὲς" οἱ δὲ σφυγμοὶ τευκνοί, διακαίοντες καὶ διαβιβρώσκον-: 
. φες τὴν ἀφήν. 3. ΓΙδιον δὲ ἑκτικοῦ πυρετοῦ τὸ μετὰ τὴν 
τροφὴν ἐπαύξεσϑαι τὴν ϑερμασίαν, ὡς ἐπὶ τῆς τιτάνου" 
ἐπιβλισκομένου γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς τοῦ ὕδατος, ἐπαύξεται μᾶλ- 60 
λον καὶ ἀναζέει ἡ ἐν αὐτῇ ὑποκειμένη ϑερμότης. 5 

ι΄. Περὶ μαρασμοῦ πυρετοῦ. 

1. Ὁ δὲ μαρασμός ἐστὶ πυρετὸς ἀδιάώλειτιτος, βληχρός, 

ἐκδαπανῶν καὶ καταμαραίνων τὰ στερεὰ τοῦ σώματος μό- 

θιὰ. ἕπεται δὲ ὡς ἐπίπταν τῷ προειρημένῳ πυρετῷ" μή- 
κυνϑεὶς γὰρ οὗτος καὶ καταναλώσας τὴν ἐν τοῖς μορίοις τὸ 
ὑγρότητα, ἀφικνεῖται ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν καρδίαν, καὶ τὸ ἐν δ: 
αὐτῇ ὃν σύμφυτον ϑερμὸν καταδαπανῶν, ποιεῖ τὸν μα- 
ρασμόν. ὥ. ᾿Επὶ τούτων γὰρ κατάβλησις τῶν φυσιχῶν 
δυνάμεων γίνεται, καὶ κατάπτωσις τοῦ παντὸς σώματος" 

τῆς γὰρ ἐμφύτου ϑερμότητος κατασβεννυμένης, ξηραίνεται 15 

καὶ μαραίνεται τὸ σύμπαν σῶμα μὴ τρεφόμενον, δίκην 
δένδρου στερηϑέντος τῆς ἰκμάδος, μαρανϑέντος τὲ καὶ 

ξηρανϑέντος ἐσχάτως " ἐπὶ τούτων οἱ ὀφϑαλμοὶ τῶν καρυνόν-- 
τῶν κοῖλοι γίνονται, λήμας ἔχοντες, βλέφαρα παραπλη- 

σίως τῶν νυσταζόντων, δέρμα λεῖον, ξηρὸν καὶ τεταμένον, 648 
σοφυγμοὶ ἀμνδροὶ καὶ σκληροί, τῶν ὅλων δυνάμεων ἐσχά- 
φὼς καταβληϑεισών.- 

ιθ, Περὶ ἀμφημεριν ὧν πυρετῶν. 

ῖ. Μετὰ δὲ τὸ γένη τῶν συνόχων πυρετῶν τῶν ἐντὸς 
τῶν ἀγγείων ἐχόντων τὴν ὕπαρξιν, εἴπωμεν λοιπιον περὲ 55 
τῶν ἐκτὸς τῶν ἀγγείων ἐχόντων τὴν ὑποκειμένην καὶ σελεο- 
γεκφοῦσαν ὕλην, λέγω δὴ ἀμφημερινῶν, τριταίων, τεταρ-- θ6 
ταίων. 2. Καὶ οἱ μὲν ἀμφημερινοὶ πυρετοὶ φλεγματε- 
κωτέροις, καὶ ψυχροτέροις ἕπονται χυμοῖς, καὶ ψυχροτέραις 

καὶ ὑγροτέραις φύσεσί τὸ καὶ κράσεσιν, οἷον γέρουσί τε καὶ 30 
σπταισί, καὶ βίοις ἀργοῖς, καὶ ὥραις καὶ διαιτήμασι καὶ τοῖς 

ψυχροῖς καὶ ὑγροῖς χωρίοις. 8: Οὗτοι δὲ γίνονται καὶ παρ-- 

οξύνονται ἐπὶ φλέγμιατι σηπομένω" τὸ γὰρ σαπὲν φλέγμα 
ὑπὸ φύσεως ὠϑούμενον, καὶ διὰ τῶν αἰσϑητικῶν ὀργάνων 
ἔξω σώμιατος φερόμενον, ἄρχεται ἀπὸ καταψύξεως τῶν 35 

8 μὴ 
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ἄκρων, καὶ φρίκη πᾶσα δυσεκϑέῤμαντον τε ἔχει, καὶ πολυ- 
08 χρόνιον τὴν ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ἀνάβασιν, διὰ τὸ τὴν ψυχρό- 

φητα καὶ γλισχρότητα τοῦ ὑποκειμιένου χυμοῦ" διὸ ταῦτα 

ῃι βραδυτερός τέ ἐστιν ἐν ταῖς εἰσβολαῖς καὶ ἐν ταῖς ἀνα- 

5 βάσεσι τῶν παροξυσμῶν. 4. Παντοχόϑεν δὲ κατὰ τοὺς 
σιόρους ἰσχόμενος ϑλίβει τε καὶ βαρύνει τὴν δύναμιν" ὑπο- 

70 τύφεται γὰρ καὶ ὑποκρύπτεται καὶ δυσέξαπτον καὶ καπνῶ- 

δὲς γίνεται, ὡς ἐπὶ τῶν ὑγροτέρων ξύλων τὸ «πῦρ ἐστὶν 
ἰδεῖν. ὕ. Οἱ δὲ σφυγμοὶ τούτων μικροί, ἀμυδροί, ἀραιοί 

ιὖὺφε καὶ ὠνώμαλοι γίνονται, καὶ τὸ διάλειμμα φαυλότερον 
«ὧν ἄλλων ἐστίν. 6. Οὐὖρα δὲ λευκὰ καὶ λετιτά, ἢ παχέα 
καὶ ϑολερά, ἢ ἐρυϑρά, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. Καὶ ταῦτα μὲν 
τοῦ ἀμφημερινοῦ τὰ γνωρίοματα. 

κ. Περὶ ἀκριβοῦς τριταίου. 

72 1. Ὁ δὲ ἀκριβὴς τριταῖος γίνεται καὶ παροξύνεται ἐπὲ 
σιλήϑει καὶ σήψει τῆς ξανϑῆς χολῆς" αὐτὴ δὲ πλημμυροῦσα 
καὶ ὑσπιὸ τῆς φύσεως ὠϑουμένη ἔξω τῶν ἀγγείων, ἅτε δὴ 
καυσώδης οὖσα καὶ διὰ τῶν αἰσϑητικῶν ὀργάνων ἔξω φε- 
ρομένη, καταδάκνει τὲ καὶ σφοδρὸν τὸ ῥῖγος καὶ τὸν στυρε-- 

0 τὸν ποιεῖ. ὥὩ. 7. δὲ μέγιστον μῆκος τοῦ παροξυσμοῦ ἐστὲν 

ὡρῶν δέκα καὶ δύο, [καὶ] ἐκλύεται καὶ λήγει εἰς καϑαρὸν 
διαλειμα. 8. ἽἜπεται δὲ ϑερμοτέραϊς καὶ χολωδεστέραις 
φύσεσί τε καὶ κράσεσι, καὶ βίῳ ἐπιπόνῳ, καὶ ὥρᾳ καὶ χώρᾳ 

καὶ ἡλικίᾳ καὶ διαίτῃ ϑερμιῇ καὶ ξηρᾷ. 4. Οὗρα δὲ ϑερμὰ 
25 χαὶ ἐκχολούμενα " γίνεται δὲ ἐπὶ τούτων καὶ χολῆς ἔμετος 

74 καὶ διαχωρήματα παρόμοια" καὶ νύττεται ὑπὸ τοῦ χρωτός" 
ὀλιγοχρονιώτερος δὲ ἐστι τοῦ προειρημένου. ὅ. Οἱ δὲ σφυγμοὶ 
ἐπὶ τούτων μεγάλοι τε καὶ πυκνοὶ καὶ ταχεῖς γίνονται. 

κα. Περὶ ἡμιτριταίου ἀκριβοῦς. 

30 ὋὉ δὲ ἀκριβὴς ἡμιτριταῖος καλούμενος, σύνθετός ἔστιν. 
ἐκ τριταίου διαλείποντος, καὶ συνεχοῦς ἀμφημερινοῦ,, ἐπὶ 

χολῇ καὶ φλέγματι σηπομένοις συνιστάμενος, φυλάττων ἐν Ι 
τοῖς παροξυσμοῖς ἀμφοτέρων τῶν χυμῶν τὰ ἰδιώματα τῆς 

κινήσεως" καὶ τοῦ μὲν ἀμφημερινοῦ καϑ᾽ ἑκάστην παρ- 
76 οξύνοντός τε καὶ κειμένου. «οὔ δὲ τριταίου μίαν παρὸ μίαν. 
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ς αβς ἹΕερὶ ἀκριβοῦς τεταρταίσυ..  ... 

1. Τὸ δὲ τρίτον γένος τῶν διαλειπόντων πυρετῶν ὃ 
ἀκριβής ἐστι τεταρταῖος, πολυχρονιώτερος “καὶ ἐπεὶ μόνῳ, 
γινόμενος φῷ μελαγχολικῷ χυμῷ, ψυχὸ καὶ ξηρῷ τὴν 
κρᾶσιν ὑπάρχοντι. ὦ. ᾿Η͂ εἰσβολὴ δὲ τούτου ὀστοκοπῶδεξ 5 
ῥῖγος ἐπιτεταμένον καὶ κρυερόν᾽" καὶ κατὰ βραχὺ ὑποσεύ-. 
φεται, καϑάπερ τὶς λίϑος ἢ ὀστρακὸν᾽ ἐπειδὼν δ᾽ ἐξαφϑῇ 
φις ἐξ αὐτοῦ φλόξ, οὐδὲν ὑπολείπει, εἰ μή τὶ κατονῶδες ἐν 78 
τῷ παροξυσμῷ" ἐκκενοῦται γὰρ καὶ διάὰφορεῖται τὸ ἐξαφϑὲν ἡ 

τοῦ κινηϑέντος χυμοῦ μιελαγχολικοῦ, καὶ οὕτω γίνεται 10 

διάλειμμα ἀάϑαρόν. 8. ἽΕπεται δὲ ξηδοτέραιδ' καὶ ψυχρο- 

τέραις φύυσεσί τε καὶ ἀράσεσι καὶ ὥραις καὶ χώραις καὶ ἡλι- 

κίαις καὶ διαίταις, ταῖς τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν γεννῶσαις. 
4. Οἱ δὲ σφυγμοὶ ἐπὶ τούτων μικροὶ καὶ μοχϑηροί, θρα- 

δεῖς καὶ σκληροί" οὖρα δὲ ἐν μὲν «ἢ ἀρχῇ λεπτώ, σιροΐόνξος ι5 

δὲ τοῦ νοσήματος καὶ παραχμάσαντος, παχύτερα γίνεται, 

2 

κγ. Πῶς γίνονται οἱ διαλείποντες πυρετοί. 

1. Οἱ δὲ διαλείποντες τευρετοὶ γίνονται αἰτίᾳ τοιαύτῃ, 
ὡς ἡνίκα ἡ ὕλη ὑπὸ τῆς φύσεως ὠϑουμιένη κεγηϑη πρὸς 80. 

ἔχκρισιν" ταύτης δὲ χενουμιενῆς μέρος φέρεται. πρὸς τὴν 320 

καρδίαν καὶ νωϑρεύει ταύτης τὸ ἔμφυτον θερμόν" τούτου 

δὲ ἀναϑολουμένου καὶ γωϑρευουμένου͵ ἐξάπιτεται ὁ πυρετός. 
2. Τοῦτο δὲ γίνεται τῆς φύσεως προ υ»βεέγης καὶ ἐπινοού- 

μένης τὸν πυρετὸν πρὸς τὸ ἀναλῶσαι καὶ καταδασιωνῆσαι ὁ τὸ 

πρόσω ῥηϑέντα καὶ λυποῦντα αἰτία" καὶ εἰ μὲν κατισχύῃ. διὰ 26 

τοῦ ἑνὸς “-αροξυσμῷ καταναλῶσαι πᾶσαν τὴν πλεογεκτοὺς τ 

σὰν ὕλην, καὶ ἐπιδαπανῆσαι μέρος αὐτῆς, τὸ διάλειμμὼ 
ποιεῖ, καὶ ἄνεσιν προσλωμβέών ουσὰ χινεῖ ἕτερον σταροξυσμόν, 82 

ἢ καὶ ἕτερον σκόπον ἔχουσα διὰ «ὁ κατὰ μέρος δαπανῆσαι 

καὶ ἐξατμίσαι; ἢ ἀποτεφοῶσαι πάντα τὰ ὑπολειφϑέντα καὶ 30 

ΚΎΡΨΗΝ ὑϑνὴν αἴτια. ᾿ ἡμόφι κυρῶ, ϑδὰ 

Ωο 
τ Γ" 

ὅγ-. τεηοδιν Πῶς γίνονται αἱ φρίκαν τ Ὁ ὦ 

{1 ον Πῶς δὲ προηγοῦνται αἱ φρίχαὲ καὶ οἱ τρόμοι ἐπὶ 

τῶν σιαροξυσμιῶν καὶ πῶς ἄρχονται οἱ σε ὐρετοί, διεξεργώμεϑα. 
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2. Γίνονται δὲ αἱ φρίκαι διχῶς, ἢ γὰρ διὰ τὸ ποσὸν τῆς 
ὑποκειμένης καὶ πλεοναζούσης ὕλης, ἢ διὸ τὸ ποιόν" τῶν 
γὰρ φυσῶν ἤγουν τῶν πνευμάτων ἀϑρόως ἐκ τῶν ἔνδοϑεν 
κινουμένων, καὶ εἰς ὅλον τὸ σώμα διαδραμόντων, καὶ οἷον εὶ 

84 ψυξάντων τὸ αἷμα, διὰ πταντὸς τοῦ σώματος αἱ φρίκαε γί- 
γοντοαι. 8. Τ ἧς γὰρ ὕλης ὑπὸ φύσεως κινουμένης καὶ οἱονεὶ 
ὠϑουμένης, οἱ μύες καὶ τὰ νεῦρα ψυχόμενα καὶ δακνόμενα 
φρίττουσι, καὶ «ποιοῦσι τὴν φρίκην" εἰώϑασι γὰρ καὶ δακνώ-- 

δεις “χυμοὶ καὶ ἀνμοὶ διὸ τῶν αἰσϑητικῶν ὀργάνων δια- 
19 φερόμενοι τὰς φρίκας καὶ τὰ ῥίγη ἐκγεννᾶν. 

᾿ - " ς- ἢ 
κὸ. Πῶς γίνονται οἱ τρόμοι. 

Γίνονται δὲ καὶ οἱ τρόμοι τρόπῳ τοιῷδε" τὸ αἷμα, 
φοβούμενον τὴν παροῦσαν φρίκην, συνψεύει πρὸς ἑαυτὸ 
καὶ ἀποφεύγει σπτρὸς τὰ ᾿ϑεδβότερα μέρη τοῦ σώματος " 

ι5 τούτου δὲ ἀναθϑολουμένου καὶ καϑισταμένου ἐκ τῶν ἀκρω-- 
86 τηρίων ἐπὶ τὸ βάϑος, τὰ σπλάγχνια καὶ τὼ στερεὰ τρέμουσε 

καὶ συγκλονεῖται βίᾳ τὸ πέρατα τοῦ σώματος. 

κα. Πῶς ἕπονται ταῖς φρίκπαις οἱ πυρδτοί. 

1. “ἕπονται δὲ ταῖς φρίχαις οἱ πυρετοὶ προνοίᾳ τῆς 

20 φύσεως" ἡ γὰρ προνοητικὴ φύσις ἔνδον οὖσα, ὥστιδρ ἰατρὸς 

ἀγαϑός, πρυνοοι μένη «τοῦ σώματος ἐπινοεῖ τὸν πυρετὸν, 

88 πρὸς το ἐξάψαι καὶ καταδαπανῆσαι τὰ ἐπριείβενα καὶ λυ- 

σοῦντα αὐτὴν αἴτια. 2. ᾿Επειδὼν γὰρ ἀϑροισϑῇ τὸ πλεῖστον 

τοῦ αἵματος εἷς τὸ βάϑος, διαπλασιάξεται τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ 
5 ἐνεὸν ἔμφυτον ϑερμὸν καὶ διάπυρον γενόμενον ἐξάσετει τ8 

καὶ ἐξαπλοῖ τὸν πυρετὸν διὰ τῶν ἀρτηριῶν ἐπὶ τὸ ὅλον σῶμα. 

κξ. Ἵ1ἰς ἐστιν ὁ ἠπίαλος πυρετός. ᾿ 

1. Ὁ δὲ ἠπίαλος σιυρετός ἐστιν, ὅταν ἅμα καὶ ῥιγῶσι 

καὶ πυρέττωσιν οἱ κάμνοντες, καὶ ἀμφοτέρων αἰσϑάνονται 
90 κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐν παντὶ μορίῳ τοῦ σώματος. 

2. Τοῦτο δὲ γίνεται διὼ τὴν τοῦ χυμοῦ γένεσιν" τὸ γὰρ 
ὑωλῶδες καὶ ὀξώδες φλέγμα τὸ ὑποκειμενὸν ἐστε ὅταν μὲν 

ἐπειχρατῇ τὰ τῆς σήψεως, πυρέττουσι μιάλλον- ὅταν δὲ τοὶ 
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-. ᾽ « - ᾿ ᾿ ᾿ ιν 

τὰ τῆς ὠμότητος, ῥιγῶσι, καὶ διὰ τὸ ὑπάρχειν αὐτὰ ἧπι- 
σαπῇ ἀμφότερα σιοιεῖν εἰώϑασι. 

γ Ε δὲ ͵ » - - 

κη. Ἔκ τοῖς διαλείμμασε τῶν πυρετῶν σοῦ 
ἐστεν τὰ αἴτια. : 

᾿Αποροῦσε δέ τινες λέγοντες ἐν τοῖς διαλείμ μασι τῶν Ὁ 
φιυρετῶν ποῦ ἔστε τὰ αἴτια; πρὸς δὲ τούτους φαμέν, ὅτι 
ἐν τοῖς μυσίν εἰσε κεκρυμμένα, καὶ ἐν τῷ καιρῷ δὲ τοῦ 92 

παροξυσμοῦ ὑπὸ τῆς φύσεως ἐλέγχονται. 

κθ΄, Τῶν πυρετῶν τὸ ϑηραπευτικόν. 

1. ᾿Επὶ τούτων δὲ ἁπάντων τῶν νοσημάτων χρὴ ὠκρε- τ 
βῶς ἐπίστασϑαι τὸν ἐπιστήμονα ἰατρὸν καὶ γινώσκειν τήν 
τὸ φύσιν καὶ τὴν κρᾶσιν τῶν καμνόντων, καὶ τὴν ἰδέαν τῶν 

πυρετῶν, καὶ τὴν ἑκάστου νοσήματος γένεσιν καὶ κίνησιν καὶ 
ἀρχὴν καὶ ἀνάβασιν καὶ ἀκμὴν καὶ τὰς ἀναλογίας αὐτῶν 
φῶν παροξυσμῶν καὶ τὰς τῶν περιόδων ἀνταποδόσεις. ι5 
2. Καὶ πρῶτος μὲν παὶ κοινὸς σκοπός ἐστιν ἐπὶ πάντων 94 
τῶν νοσημάτων, ὡς ἀπέριττον καὶ εὔπνουν εἶναι τὸ σώμα" 
δεύτερος δὲ ἐφεξῆς τὸ πρὸς τὴν δυναστεύουσαν αἰτίαν 
ἀπομάχεσϑαι" πᾶν γὰρ ἔργον ἰατροῦ ἐπανορϑωτικὸν ἐστι 
τῶν περὶ τὸ σώμα σφαλμάτων. [ἐν τούτοις γὰρ αἱ δια-- 30 
φοραὶ τῶν πυρετῶν. 

λ΄. ᾿Ανακεφαλαίωσις. 96 

1. Γράφει δὲ ὁ ᾿Ιπποκράτης ἐπὶ λέξεως οὕτως πυρετοὶ 

οἱ μὲν δακνώδεές εἰσι τῇ χειρί, οἱ δὲ οὐ δακνώδεες μέν, 
ἐπαναδιδόντες δέ, οἱ δὲ πρηέες, οἱ δὲ ὀξέες μέν, ἡσσώμιε-- 15 

γοι δὲ τῇ χειρί" οἱ δὲ σιερικαέες, οἱ δὲ διὰ παντὸς βληχροί, 

ξηροί, ἀμυδροί" οἱ δὲ πεμφιγώδεες ἰδεῖν δεινοί" οἱ δὲ πρὸς 
τὴν χεῖρα νοτιώδεες. ἃ. Καὶ δακνώδεας τῇ χειρὶ καλεῖ ὁ 
“Ἱπποκράτης τοὺς ἐπὶ σήψει τῶν χυμῶν γινομένους πυρε- 98 
φούς. 8. Οὐ δακνώδεας μέν, ἐπιδίδοντας δέ, τοὺς ἐπὶ 30 
στεγνώσει τῶν ἀδήλων πόρων τοῦ δέρματος" ἐπὶ τούτων 
κατ᾿ ἀρχὰς ἐπιβάλλοντος τινος τοὺς δακτύλους ἐπὶ τὸν 

σφυγμιόν, οὐχ εὐῤίσκεε αὐτὸν δακνώδη, εἰς, ὕστερον δὲ 
ἀναδίδοταε τῇ ἀφῆ ἡ ποιότης τῆς ὑποκειμένης καὶ σιλεο-- 
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γνεχτούσης ὕλης. 4. 1Π]|ρηέας δὲ λέγει τοὺς ἐπὶ πνεύμασι 
γινομένους, λέγω δὴ τοὺς ἐφημέρους. . ὕ. Καὶ ὀξέας μέν, 
ἡσσωμένους δὲ τῇ χειρί, τοὺς ἐπὶ κόποις, οἱ κατ᾽ ἀρχὰς 
μὲν ὀξεῖς φαίνονται, χρονιζούσης δὲ τῆς χειρὸς πραεῖς γί- 

100 γονται. 6. Περικαέας δὲ εὐϑέως; τοὺς ἐπὶ χολῇ καυσώδεις 

πυρετοὺς λέγει. ἢ. Βληχρούς, ξηροὺς καὶ ἀμυδροὺς δὲ καλεῖ 
φοὺς ἑκτικούς. 8. ΠἊεμφιγωδέας δὲ ἰδεῖν δεινούς, οἱ μὲν 

τοὺς απὸ τῆς ἡλικίας λέγουσιν εἶναι, οἱ δὲ τοὺς ἀπὸ 

φλυκτυαινῶν τινων γινομένους ἄλλοι δὲ τοὺς ἐπὶ τῶν 

10 φροενιψεκῦνι 9. Πρὸς τὴν χεῖρα νοτιώδεας δὲ λέγει τοὺς 

ἐπὶ ζέσει τοῦ αἵμωτος γινομένους κεν οἠρήβνι Ἐν οἷς αἵ 

διαφοραὶ τῶν πυρετῶν. 
Ν 
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ὑπιειλ" 

ἈΝ ΚΡΆΤΟΥΣ "Ὁ" 
ἡ ΠΕΡΙ ἢ ἐξ ϑνν 

ΤῊΣ ἈΠῸ ΤΩΝ ἘΝΎΔΡΩΝ ΤΡΟΦῊΣ.. 

ΚΕΦΑΜΖΠΟΝ. 4. 

α΄. ἀξωνυίραοι μὲν ἡ »ηχδλέα φύσις σιτίων ΡΟΝ ὶ 

ταῖς εὐτραπέζοις ἀπολαύσεσι" μέγα δ᾽ ὄφελος κἀν ταῖς καϑ' 
ὑγιείων διαίταις. 

β΄. ᾿Εξαλλάσσονται δὲ παρὰ συγκρίσεις ἰχϑύες᾽ ἐπεὶ 5 

οἱ μέν εἰσι σκληρόσαρχοι, οἱ δὲ ἀπαλόσαρκοι. Καὶ σκλη- 
᾿ς ρόσαρκοι μέν, φάγροι, συνόδοντες, βούγλωσσοι" καὶ οἱ πελα-- 

τεῖς, ὡς ψῆτται, ῥόμβοι. ““παλόσαρκοι δέ, κίχλαι, κόσ- 
συφοὶ, φυκίδες,, καὶ οἱ ὅμοιοι, εὐδιαφόρητοι καϑεστώτες. 

᾿ γα Ὁ δέ, ὀνίσκοι; βάκχοι, σπιαδεῖς. . 1 
Ἔτι οἱ μὲν πετραῖοι, οἱ "δὲ σιελάγιοι" τρηφιμώτε-- ΤΙ, 

θοι δ οἱ σεελάγιοι. Οἱ δὲ παρ᾽ αἰγιαλῶν ὀχϑαῖς ἢ ὑδρο-- 
᾿ς χόων ϑερόκι» κακόχυμοι καὶ ἄστομοι. Καὶ τὰ πελάγη δὲ 

: διαφέρει" μέτριοι μὲν γὰρ οἱ κατὰ τὸν ᾿“ἰδρίαν, οἱ δὲ κατοὶ 

 φὸ Τυρρηνικὸν ἠδύτατοι. 15 
ἱ δ΄. Καὶ ἔαρος μὲν οἱ τιλεῖστοι διὸ τὸ ὠοτοκεῖν ἀμιεί-- 1Π. 

νους; ὡς τρίγλαι᾽ ϑέρους δὲ φάγροι καὶ συνόδοντες. φϑι-- 
Ἷ ̓ νοπώρου δὲ ἥπατοι παραιτητέοι, κακπόχυμοι ὄντες " κεοτρεῖς 
δὲ καὶ λάβρακες τρυφερώτεροι- 

ε. Παρὰ δὲ ἡλικίας οἱ μὲν βραχεῖς καὶ ψέοι» εὔφϑαριοι' ΙΥ, 

ο οἱ δὲ κησώδεις, δύσχυμοι καὶ σκληροὶ καὶ κακοστόμαχοι" οἱ 

Ϊ δὲ μέσοι, μέσως δὐδιοίκητοι. 

Ιξ τὸ Παρὰ δὲ τὰ μέρη διαλλάττουσιν. ᾿Επὶ τοῖς οι-- Υ΄. 
Ἶ ραίοις, οἷς κινοῦνται, γεγυμνασμένοι, εὔτροφοι, τρυφεροί" 
᾿ κατὰ δὲ τὴν νηδύν, ἅτε λισιώδεις, ἐπιπολαστικοί; καὶ πρὸς 25 

Νδ............. ΧὅὍ0ὕ0606 Ὁ μου τυ λα 
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γι. ἐκχρίσεις εὔϑετοι" κατὰ δὲ τὰ νῶτα σκληρόσαρκοι" κεφα- 
λαὲ δὲ πάντως, διὰ τὸ ἁλμυρὸν καὶ λισιῶδες, ἄτροφοε καὶ 

δυσδιοίκητοι. Πάνυ δ᾽ εὐέχκριτοι μυραίνης τὸ καὶ φάγρου, 
καὶ μάλιστα τριγλῶν. 

ϑ ξζ΄. Παρὰ δὲ σκευασίας, ὀσπτοὶ μέν, τροφιμώτεροι, 
ϑυσδιαχώρητοι δέ" ἑφϑοὶ δὲ, Ἠρυβηρινοοον » ῥᾷστα διαχω-- 
ροὔντες. 

, 

ἡ. Καὶ ϑαλάσσιοε μὲν εὔστομοι, εὐκάρδιοι, πρὸς 

ἀναδόσεις ῥᾷστοι, πλαδαρᾶς καὶ μαλϑακῆῇῆς σαρκὸς ποιήτι- 
τὸ κοί [ποιοῦσε γάρ] εὐχρόου αἵματος γόνιμοι, λαπακτικοὶ 
γαστρός. 

θ. Ποτάμιοι δὲ καὶ λεμναῖοε κακοστόμαχοι, παγυμι-- 
οοῦς ὕλης δραστικοί, δυσδιάκριτοι " ὧν τινες οὐκ ἀποδέουσι 

᾿φῆς ϑαλαττίας ὕλης, καϑάπερ ὁ Νειλαῖος κορακῖνος καὶ 
16 ἐν “Ρήνῳ πέρκη καὶ ἐν Τιβέρε λάβραξ, ὅς ἐστεν ἐσειστιγμέ- 

γος, καὶ οἱ ἐν ᾿ΑἸνίωνε λίμνῃ τε τῇ κατὰ Φαλεργνοὺς ὄμο- 

φυεῖς ἰχϑύες. εὔχυλον γὰρ καὶ εὐπρόσφορον ἡ ἐκεῖ δίδωσι 

δίαιτα. Πάντων δὲ προκρετέον ἰχϑύων τούς τὸ ἀβρόμους 
καὶ μὴ περιμέλους, εὐχύλους τὸ καὶ συμμέτρους. 

ΥΠ. ἑ. Ἴων δὲ ἰχϑύων ἃ μέν ἐστι νηχαλέα, ἃ δὲ σελάχή, 
τὰ δὲ μαλάκια, τὰ δὲ ὀστράκια " ὧν αὗται ποιότητες" 

ια΄. ᾿Αἴφύα βραχύτατόν ἐστι, συναγελαστικόν, λοπιάσε 
σκευαζόμενον. 

ιβ΄. ᾿Α«λώπεκες, ἵππουροι, ϑρίσσαι, λέρος. Οἱ δὲ ἐκ 

: 45 συελάγους φεύγουσιν εἰς σφοταμιόν, δύσχυλοι, οὐκ εὐστόμαχοε, 
δύσπεστοι. ὀλιγότροφοι. 

ιγ΄. ᾿Αχάρνης, σκληροφυής, δύσφϑαρτος, οὔτ᾽ εὐστό-: 
μιαχος, οὔτ᾽ εὔχυλος. 

ιδ΄, ΜΒελόναι, ῥάμφος κερατώδεις, οὐκ εὐστόμαχοι, 
30 :κακόχυλοι, ἄτροφοι, δύσφϑαρτοι. ᾿ 

ιε΄. ΜΒῶκὲες, ἰουλίδες, τράχουροι, οἱ πρὸς ἐνίων σαῦροι 
παλούμενοι, χάνναι, καὶ πᾶν τὸ τηγάνῳ ἄρμοζον, εὔστο-- 
μον, οὐκ εὐστόμαχον, οὐκ εὔφϑαρτον, ἐσεισιολαστικὸν κοι 
λίας, ἄτροφον. “ΤῊΣ 

ΨΗΙ. «ς΄. ᾿Ερυϑρῖνος εὔστομος, στατικὸς ὀμῶν, σκληρο- 

σιαγής, τρόφιμος " ἐντατικὸς πρὸς συνουσίαν, εἴ τις αὐτὸν 
ἐν οἴνῳ «υνίξας πίοι. 
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εξ. Θράνις ἢ ξιφίας κητώδη ἐστὲ καὶ τεμιαχίζεται. 
ἄστομος δ᾽ ἐστί » ψαφαρός , ᾿ἰὐἀδομῥῥλέμυνε.: σολύτροφος, 
᾿δφομώδης. Δὲ ὃ μετὰ σινάπιος ἐσϑίεται καὶ λοτιάσι" γν 

τον δὲ τὸ ὑπογάστριον. 
«ἡ. Θύννος. καὶ ϑυννίς, χολίας, ὄρκυνος, πηλαμύς, 9 

σκόμβρος, οὐκ εὐστόμαχγοι, κακόχυμιοι, φυσώδεις, Ψαφαροί, 
δυσέκκριτοι, τρύφεμιοι" ὧν τρυφερωτέρα ἡ πηλαμύς, ἄστο-- 
μος δὲ καὶ ἄχολος ὁ κολίας, ἦ δὲ ϑυννὶς ὑποτέτακται, 
δύοσπεσιτος δὲ ὁ ϑύνγος. ; 

ιθ΄. Σύες, βάτραχοι, κέφαλοι, ἡλακατῆνες, χελιδόνες, 
οὐρανοσκόσοι, γαλεοί, κύνες, καὶ οἱ ὅμιοιοι, κακόχυμιοι, 

βρομώδεις, ἀργῆς καὶ ὁλκίμου ὕλης γόνιμοι. 
᾿ κ΄. ΕΕὐτράπεζοι δὲ σαργοί, μελάνουροι, κάνϑαροι, εὐ-- 
᾿στόμαχοι, εὔχυλοι, εὐδιοίκητοι, τροφώδεις τε, καὶ πρὸς τὰς 
᾿ἐκκρίσεις εὖ ἔχουσι. ῤ 15 

κα΄. Σάλπαι αἱ πελάγιαι, δρεμεῖαι, εὔστομιοι, δύσφϑαρ- 
τοι, εὔχυλοι, δυσδιαφόρητοι, τροφώδεις, εὐέκκριτοι. ΑἹ δ᾽ 
ἀπ᾽ αἰγιαλῶν σκληρόσαρκοι, κακόχυλοι, ἄστομιοι. 

τς χβ΄, ΜΒούγλωσσοι, ψῆττοι, σκληρόσαρκοι, δύσφϑαρτοι, 
εὔχυλοι, εὐέκκριτοι. 20 

«γ΄. Γλαῦκος μετὰ λάβρακος (ἔοικε γὰρ σ΄«ώντα αὐτῷ), 
ἧττον προφέρει δὲ σχάρου. 

ι κ(΄. Ελλοψ, εὐστόμαχος, γλυχύχυλος, τρόφιμος, εὖ-- Χ. 
᾿ ἔκκριτος. 
ἵ κε. ἽἭπατος ἢ μαζέας, τρυφερὸς μέσως, εὔϑρυττος, 25 
᾿λελυμιένος, εὔστομιος, δύσπειτος δὲ καὶ «ρόφιμιος καὶ εὐ- 

ἐκκρίτος. 
ο΄ κε΄. ΚΕεσερεὺς πελάγιος, ἄριστος, εὔστομιος, δριμύς, 

οὐκ ἀπολείπων λάβρακος, εὐδιαχώρητος καὶ οὗτος σιρὸς τῷ 

᾿φροφίμῳ᾽ ποταμοῖς δὲ διαυγέσε καὶ καϑαροῖς νηξάμενος, 30 

ἀναχαλᾷ τὴν θαλάττιον σκληρότητα ἀπὸ τῆς τοῦ γλυκέος 
ἐπικράσεως. ὋὉ δ᾽ ἐν ϑολεραῖς καὶ στάσιμον ἐχούσαις ὕδωρ 
λίμναις, βρομωδέστερος, δυσδιοικητότατος" πρὸς γὰρ τῆς 

ἰλύος πιαινόμενος σιάνυ ἀργὴν ἔχει τὴν σάρκα μεγεϑού- 
μενος δὲ σχληροῦται. Καλοῦσι δὲ τινες καὶ σ““λῶτα τὸν 35 
κεστρέα. 

Χι 
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εὐ ἢ κξ, οΑΚιϑαρος καὶ δόμβος. πλατεῖς εἰσιν. ὋὉ δόμβος. 
στερεός, δύσφϑαρτος" χρὴ δὲ τὸν μέγαν σιροεωλίσωντα 
ἡμέραν ἑψεῖν, ἰδμοακοπλβμόσψιυδιν ὄντα καὶ εὐτροῴον. Ὃ δὲ ̓  
κιθαρος κακόχυμιος καὶ οὐκ εὐστόμαχος, δύσφϑαρτος, εὐ- 

.5 ἔκκριτος. 

κη.- Κίχλαι; κόσευφοι, φυκίδες, ἀπαλόσαρκποι, εὔχυλοι, 
εὐδιαφόρητοί, ἄτροφοι, πιρὸς διαχώρησιν ἐπιτή διοῖ. 

ΧΗ. κθ΄. Κόρακος σκληρόσακος (καὶ μᾶλλον αὐξανόμενος) ᾿ 
δρορομώδης, δυσδιοίκητος, εὐστομίας ἀποδέων, φαύλης γό- ' 

τὸ μος ὕλης" ὧν ὃ μείων ἠϑύτερος: 
δ “Ἰάῤραξ ἐξαλλάσσεται, ὅσον αὔξεται σκληρότερος 

ΧΗ, γινόμενος" ἄριστος ὃ μδίων, ἡδύς ̓ εὐστόμαχος; εὔχυλος, ἐ 

φρυφερόσαρχος, γλυκύχυλος, τρόφιμος, εὐδιοίκητος, εὐέκκρι-- 
φος. 7 δε μὲν, σιερὶ πη συν ὁ δ᾽ ἐν δοξαμεναῖς, ἐναν- 

16 τίον τούτοις, ὡς καὶ ἐσὶ τῶν ἄλλων ἰχϑύων συμβαίμεις 
᾿ἄστομιοι γὰρ οἱ σύγκλειστοι. Ὁ δὲ ποταμίοις καὶ Ψυχροῖς, 
ὕδασιν ὑποδύνων ἐκ τῆς ϑαλάττης, εὐστομος, τρυφερός" 

ὐἐρδδόως μς 

ὁ δ᾽ εἰς λίμνας μιεϑιστάμενος ἰλυώδεις καὶ φτεναγουμένας, 
σειχενόμενος, ἄστομος. 

ΧΙΨΥ, λα΄. ᾿Ονίσκος, [οὐ] δριμύς, εὔχυλορ ϑυσδιοίμητος, εὐ-- 
διαχώρητος; τρόφιμος. 

λβ΄. Σκόρπαιναι, σκληρόσαρκοι" διὸ χαίρουσι σκευαῖς Ὁ 
εὔστομοι, εὔϑετοι πρὸς ἐκκρίσεις. 

λγ. Σπιαδεύς, εὔστομιος, εὔχυλος, τι ηρόίες ὦ οὐκ 
.χ5 ἄγαν τρόφιμος δὠέκκριτος. ' 

ἥεν, διό; Σκάρος, εὔστομος, δυσδιαφόρητος, εὔφϑαρτος 

ϑιαχωρητικός" ὁ δὲ ἀρτιάλωτος καὶ μη ζωγρείοις ἐγκεκλεισμέ- ᾿ 
γος, πολλοῖς ἐγκάτοις εὔστομιος, ἐπιπολαστικός, εὔφϑαρτος. 

ΧΥ͂. λε. Συνόδους, σκληρόσαρκος μέν, οὐκ ἀτρύφερος ϑέ, 
380 δὔχυμος, εὐδιοίκητος, τρορώδης μέσως, καὶ εὐέκκριτος. 88 Ὶ 

Ἰς΄. Τρίγλα, ἐπιρανεστάτῃη ὄψων, οὐστόμαχος, εὔχυ- ΐ 
λος, εὐστομοξ, πλακώδης σάρξ, ϑύσφϑαρτος, μδτρίωα πρὸρὸ 

ἐκκρίσεις. Διαφέρει δὲ ἡ πελάγιος τῆς πδτραίας, διάπυρρος, 

οὖσα κινναβάρει καὶ χρυσῷ" πωγωνοφόρος δ᾽ ἐστί" λείπτον-:. 
386 τῶι δὲ τούτων οἱ παραιγίαλοι. ᾿ 

λυ Φάγρος, σαληρόσαρκος, δύσφϑαρτος, οὐκ εὐέπ-, 
κριτος. ' ς 
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αν. Χρύσοφρυς, λευκόσαρκος, στερεός, σύγκριτος, εὔ-᾿ 
λυ εὐδιοίκητος, τρόφιμος, οὐ δυσέκκριτος. 
εὐ λθ΄, ΠΤόγγρος, οὐκ εὔστομος, οὐδὲ κακόχυμος, μετρίως 

δ᾽ οὔπεπτος, φτροφώδης, πρὸς ἐχκρίσεις δὲ ἄμεμπτος. 
Ν 

᾿ 

[ΠΈΡΙ ἸῺΝ ΚΗΤΩΔῺΝ ΖΏΩΝ. ἜΣ 5 
“μ΄. Φῶκαι, φάλαιναι, δελφῖνές τε καὶ ζύγαιναι, καὶ τῶν ϑύννων. οἱ 
ἕ ᾿ Ν ἢ ΚΡ ΄ ᾿ ] μα στὰ δῶ ᾿ 

μεγάλοι, καὶ πρὸς τούτοις οἱ κύνες, ὁσὰα τ΄ ἀλλὰ τοιαῦτα τῶν κητωδῶν εἶσι, ε ὦ Ἂ ᾿ 
σχληράν. τε καὶ, ἀφρόχυμον καὶ περιττωματικὴν τὴν σάρκα ἔχουσι. Διὰ 

“ΚΕΦΑΜΖΩΙΟΝ 4.8. “1ο 
τ 

ὦ προταριχεύοντες αὐτὰ εἰς χρῆσιν ἄγουσιν. 

᾿ 
τ 

ΤΣ ΕΡΙ ΚΝ ΣΦΕΑ Σ. : , 
ο΄ μια΄. Κυίδαι ἢ ἀκαλῆφαι, εὔστομοι, κακοστόμαχοι δὲ ΧΥ͂Ι. 
᾿ οὐ μετρίως, ὀπταὶ δὲ τῶν ἐφϑῶν ἐπιτηδειότεραι. “υτικαὶ 
κοιλίας, οὐρητικαί" οὐρητικώτεραι δὲ αἱ μετὰ τὴν κάϑαρσιν, 
αἱ φύουσωαι πρὸς ταῖς ψήφοις" πιληϑεῖσαι καὶ συστραφεῖ-- ι5 
σαι πάνυ ὀλίγοις ἀλοί, πασϑεῖσαί τὸ ὀπῷ ολίγω, μετρίως 
εἰσὶ σιτηραί. τῇ δὲ ὀπτήσει παρεῖσαι,. δι᾿ ὀβελών͵ (ἢ καρφῶν, 
ἐπὶ ἀνθράκων μωλιονμλη ματίνων, ὥστε ἐναργῶς ἄρασϑαι. 

. Μετὰ γλυχέος δὲ ἢ οἰνομέλιτος, ἀναπείϑουσαι γεῦσιν, εὔ- 
πιέπτοι καὶ εὐέκκριτοι. Αἱ δ᾽ ἐν γλυκεῖ. καὶ ἐλαίῳ ἑψόμιε-- 20 

οψγαὶ μετὰ τῆς ἄλλης ἀρτύσεως, τὸ μὲν χλξσχρὺν καὶ ὅλκι- 
μὸν φυλάττουσι, πλήσμιοι δὲ οὖσαι καὶ δύσπεπτοι. τὴν 
κοιλίαν ἀναχαλῶσι μᾶλλον. 

᾿ς ἈΚΕΦΛΑΔΖΑ͂Ι͂ΟΝ Τ. 

ΠΕΡῚ ΟΣΤΡΑΚΙΩΝ. πον 

μβ΄. Βαλάνων μὲν ἄρισται αἱ ϑέρους λαμιβανόμεναι, ΧΥΠ: 
"ἐπιτήδειοι τιρὸς βρῶσιν αἵ γίνονται ὅπου ἐπιμίγνυται γλυκὺ 
ὅὕδωρ᾽ τρόφιμοι δ᾽ εἰσὶ καὶ γλυκεῖαι, στλέον δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐν- 
᾿φρεφόμεγαι πέτραις" ἥδισται γὰρ καὶ τροφώδεις, εὐλέαντοι, 

πολύχυλοι σρρὸς κοιλίας μάλαξιν ἐπιτήδειοι, στομάγῳ προσ- 30 
᾿ ἡνγεῖς, εὔστομιοι, ἀπαλαί, κιγητικαὶ οὔρων. Το χυλὸν αὖ- 

᾿φῶὧν ἁπλοῦν ὠμετασοίητον. 10 δὲ ἀφέψημα αὐτῶν ἐστι δια-- 

ἷ γωρητεκόψ. Αἱ δὲ μὴ ἐν πέτραις, δρεμεῖαι καὶ φαρμιακώδεις, 

᾿δραστικαὶ κοιλίας πλέον, ἔλαττον δὲ τῶν " οὔρων. 
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ΧΥΠ. μγ΄. Τλυκυμαρίδες σιροφέρουσι τῶν μὴ τραχειῶν χῆ- 
μῶν, μειονεντοῦσι δὲ τῶν σεδλωρίδων. εἰσὶ δὲ εὐέκκριτοι,, 
εὐστόμαχοι. Σκληρὸν δ᾽ ἐστὶν αὐτῶν τὸ σαρκῶδες, οὐ μὴν. 
ἄτροφον. Οὐρητικώτεροι δ᾽ εἰσὶ μᾶλλον τῶν σπελωρίδων.. 

5. ᾿Ωμαὶ δὲ καὶ ὀπταὶ σκληροποιοῦνται" ἑψηϑεῖσαι δὲ καὶ 

ἀρτυϑεῖσαι, εὐστομοί εἶσι. Γίγνεται δὲ καὶ γένη στελωρίδων. 
- ’ ὑ. , 

τὸ καὶ χημῶν διάφορα" διάφοροι δ᾽ αἱ ποικίλαι καὶ στρογ- 
Σ "λ « δ᾽ὋἕὃΠ Ζ , - " , Γ 

γύλαι, ὡς αἱ ἐν Δικαιαρχίᾳ ἐν τῷ “ουκρίνῳ λάκκῳ, καὶ αἵ 
Ἂ δ τ γ 
ἐν τῷ ἐν ᾿“λεξανδρείᾳ λιμένε" γλυκεῖαι γὰρ καὶ εὔχυλοι. 

ες ᾿ , , 

10 ΑἹ δ᾽ ὑπὲρ Φάρον καὶ τὸν Δίολκον, τήν τὲ γέφυραν καὶ 
᾿ “- Ἴ , - ΕῚ - “ἡ, ' τὴν νῆσον, ἐπιμήκεις, τραχεῖαι, βαλάνοις ἐοικυῖαι δρυΐναις, 

ἐμφερῶς φηγοῖς τὸν ἔχινον φερόμεναι" λευκαὶ δ᾽ εἰσὶ καὶ 
σκληραὶ καὶ δριμεῖαι. 

ΧΙΧ, μιδ΄. Κεένες κράτιστοι οἱ εὐμεγέϑεις, κοῖλοι, τὴν χρόαν 

16 μιδλάντεροι. ᾿“ἰκμάζουσι δ᾽ ἦρος καὶ ϑέρους " τότε γὰρ αὖ- 
ξονται μάλιστα πρὸς σελήνην. Διάφοροι δ᾽ οἱ ἐν Μιτυλήνῃ 

σιάντων μιεγέϑει, φύσει, εὐχυλίᾳ. Φέρει δ᾽ ὁμοίους τούτοις 
ὁ ᾿Ιόνιος κόλστος κατ᾽ ᾿Ιλλυρίδα καὶ Σαλώνας καὶ Λάτιον. 

Φέρει δὲ καὶ Χίος, καὶ συχναὶ τῶν νήσων, καὶ ᾿Αλεξαν-- 
20 δρεια. ὋὉ δὲ Ἰ]όντος φέρει μὲν πολλούς, βραχεῖς δὲ καὶ 

δυσαυξεῖς. [λυκεῖς δ᾽ εἰσὶ καὶ εὐπεπτότεροι τῶν ὀστρέων. 
Διαχωρητικοὶ δ᾽ εἰσὶ μετ᾽ ὄξους καὶ ὁποῦ, διὰ τὸ ποσῆς 

γλυκύτητος μετέχειν, ἣν ἀποβάλλουσιν ὀπτώμενοι. 
ἤϊε. με΄. ὋὉμοίως δὲ καὶ οἱ λευκοὶ λύουσι κοιλίαν, καὶ ἂν 

5 παλαιοὶ ὦσιν, ἢ νεαροί" ὀλίγον δ᾽ εἰσὶ κινητικοὶ τῶν οὔρων. 

Οὐκ εὔφϑαρτοι δ᾽ οἱ πυξίζοντες, καϑάπερ τοὶ ὄστρεα. 
Κρείττους δὲ οἱ ἑφϑοὶ τῶν ὀπτῶν. πρὸς τὸ ὑπακτικὸν τῆς 

γαστρός" οἱ δ᾽ ὀπτώμενοι ἀχυμότεροι δυσέκκριτοί «τε. Ὕπο- 
λητιτέον δ᾽ ἔλαττον ἔχειν τὸ ἄτοπον τοὺς ἐν τοῖς ἑαυτῶν 

᾿ 

30 ὁστρώκοις ὀπτωμένους, εὐτροφωτέρους τὲ καὶ ταρακτικοὺς, 

ἧττον. Εὐστομώτεροι δὲ οἱ ὀπτοὶ καταρρανϑέντες ἀκράτῳ, 
εὐστόμαχοι, εὔπετσιτοι, προκρενέοι τῶν ὀστρακίων. Καὶ οἱ 
ταριχευόμενοι δὲ κοιλίαν οὐ ταράσσουσε" τηροῦσι δὲ τὴν 
φυσικὴν γλυκύτητα ἐν ἅλμῃ μένοντες " οὐρητικοὶ δ᾽ εἰσίν. 

5 Εἰσὶ δὲ οἱ λευκοὶ καὶ πλατεῖς γλυκύτεροι᾽' σχληροὶ δὲ οὗ 

[λευκοί " οἱ δὲ] πυρροί, βρομώδεις καὶ οὐρητικοί, οἵ δὲ σιοι- 

κίλοι, μέσοι. Καὶ ποσὰ δὲ αὐτῶν ἐμφέρει φυκίοις" ἰδίᾳ δὲ᾽ 

ἜΣ ΨΨ,Ι 

Ξ' 

Ἵ 

᾿ 
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δοϑέντα, δύσπεπτα μέν, οὔρων δὲ κινητικά. ᾿Εσϑιόμενοι 
δὲ οἱ πτένες ἐπαρκοῦσε τοῖς ῥυπαρὰ καὶ ἐσχαρωμένα σεερὶ 

κύστιν ἔχουσιν ἕλκη, ἀποκαϑαίροντες. 
μιςΞ. Κήρυκες σκληρότεροε μέν εἰσι πορφύρας, σταρὰὼ ΧΧΙ. 

μεγέϑη δὲ καὶ τόπους διαφέρουσι. ἽΤρισσὰς δ᾽ ἔχουσι δυ- 5 
ψάμεις, τοῦ τε ὀστράκου καὶ τραχήλου καὶ μήκωνος. ᾿Η͂ μιὲν 
γὰρ ψαφαρά ἐστιν, ἰχϑυώδης, στατικὴ κοιλίας, καὶ πλέον, 

εἰ ὀπτηϑείη" ταρακεινωτέρα δ᾽ ἡ ἑφϑή. Οἱ δὲ τράχηλοι 
β αὐτῶν λύουσι κοιλίαν δύσπεπτοι δ᾽ εἰσί. Χρὴ δὲ διὰ νά- 
σῦος, ἢ ὄξους, ἢ ὁποῦ, ἢ σεετεέρεος, ἐπανορϑοῦσϑαι αὐτοὺς τὸ 

ἐσθιομένους. Τὸ δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν ὕδωρ διαχωρητικὸν κοιλίας, 
᾿ϑερμὸν πινόμενον. σὺν δὲ τῇ μήκωνε ἑψόμενον, κιρρότε--: 
ρον καὶ ἰλυῶδες. Ὅλοι δὲ καϑεψηϑέντες, στατικώτεροι καὶ 

διψώδεις γίγνονται. "Ἔνιοι δὲ ἑψήσαντες αὐτούς, λεαίνου-- 
σιν ἐμφερῶς ἀκαλήφαις ἀρτύοντες γίγνονταί τε εὔστομοι. 15 
᾿ΑΝνατολικῇῆς δὲ σελήνης, πλήρεις" λεπτοὶ δὲ ϑέρους εἰσί. 

μιξ. Πορφύραι δὲ αἱ μείζους σκληρότεραι" καὶ τοὺς ΧΧΠ, 
ἑαυτῶν δὲ μέρεσιν οὐ μετρίαν διαφορὰν ἔχουσι. Ἴράχηλοι 
μὲν γὰρ δυσκατέργαστοι, δυσδιαχώρητοί τε καὶ δύσφϑαρτοι, 
᾿εὐστόμαχοι, ὀλιγόχυμοι, μόλις διαλυόμενοε τῇ μασήσει- 20 
Οἱ δὲ πυϑμένες, ἢ μήκωνες, μαλακοί, ἰχϑυωδέστεροι, εὐὖ-- 

᾿κατέργασται, διαχωρητικοί, διουρητικοί, ἱδρωτικοί, σιελοσεοεοί" 

᾿πλεονάσαντες δέ, χολερώδεις » γψαυτιώδεις, μελάνων ἐπεστο-- 

᾿λαστικοί. 
μη. Τὰὼ δὲ κολούλια, ἢ κορύφια, τῶν ὁμογενῶν, ὁπόσα 25 

᾿στρομβοειδῆ, πάντων ἐστὶν ἐπιτηδειοτάτη ἡ πιροσφορὰ αὖ- 

τῶν, ὠμῶν τε καὶ σκευαστῶν, ἑψήσει καὶ ὀπτήσει. χυμὸν 
ἀνίησιν εὔστομον, εὐστόμαχον, κοιλίας ὑπαγωγὸν, γλυ-- 
κύν, κινητικὸν οὔρων. Μικρόσαρκα δὲ ὠνὰ λόγον κοχλίαις. 
᾿ΑΙἰπεργάζξεταε δὲ καὶ στόματος εὐωδίαν, πρὸς οἰνοποσίαν 30 

4ε εὔϑετα. ζεσϑέντα τρόφιμα, ὀπτὰ δὲ σκληρά. ᾿ΗῚ δὲ 
μήκων αὐτῶν στατικωτέρα, τρόπον κηρύκων. 

μθ΄. Κοχλίαι, σκληροί, δυσκατέργαστοι. Τὰ δὲ τού- ΧΧΗΙ. 
των εἴδηγ) τὸ μὲν ἐπίμηκες, ὅτῳ καὶ σάλπιγγος δίκην ἐμ-- 
φυσῶσι᾽" τὸ δὲ στρόγγυλον, ᾧ τοὔλαιον ἀναχέουσι. Ἵοὐ- 35 
των δ᾽ οἱ μὲν ὑπερμεγέϑεις ἄβρωτοι, διὰ «ὸ βρομῶϑες καὶ 

ἢ σκληρὸν καὶ χολερικόν, πολύσαρχον τε καὶ κητῶδες. Τῶν 
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δὲ βραχέων ἐνίους προσφορὰ πείϑει μετ᾽ ὀξυμέλιτος, ἢ 
χλωροῦ πηγάνου καὶ ὄξους καὶ σιεσιέρεος. Οἱ δὲ πεντα-. 
δάκτυλοι, ὀξυσύϑιμιενοι, καὶ ὑπ᾽ ἄλλων κληξόμενοι λικες, 

ἢ “ἰκτινοφόροι, ὠσαρκώτεροι μέν εἰσι παρὰ τοὺς ἄλλους 
ὁ κολλίας; πλήσμιοι δὲ καὶ ἐσοισεολαστικοί. Προβρεχόμενοι, δὲ 
ὁσπῷ καὶ ὁξει, πρὸς βρῶσιν ἐπιτηδειότεροι, ἐκταράξαι κοι- 

λέσὰ εὔϑετοι, Κοχλίαι πάντες ϑαλάττιοι τοὺς τραχήλους 

γλυκυτέρους ἔ ἔχουσιν: εἰσὲ δὲ ψαφαροί, εὔχυλοι, εὔφϑαρτοι, 

κοῦφοι παρὰ φους χερσαίους" ἰχϑυωδέστεροι γὰρ καὶ μαλα- 

10 κώτεροι πρὸς ἔκκρισιν, εὐωδέστεροι, εὐστόμαχοι κατὰ τοὺς 

πυϑμένας. Κοχλίαι δύσστεπτοι, σταραφρακείκοί, ὁξει καὶ 

ὁπῷ ἢ νάπυϊ ἐσϑιόμενοι, ἔτι δὲ εὐζωμῳ. 
ΧΧΙΥ. γ΄. «Πεπάδες βραχεῖαί εἰσιν" ἔν τισι δὲ μείζους, ὡς 

ὀστρέων δοκεῖν μὴ ἐναλλάττειν" μέγισται δὲ ἐν ᾿Ινδικῇ, ὡς 

16. καὶ τὰ ἄλλα πάντα. Σκαχληραὶ δ᾽ ἄλλως καὶ ὀλιγόχυμοι, 
δυσκατέργαστοί φε καὶ δυσέκκριτοι" ἐφϑαὶ δὲ συναρτυόμε-- 

Ψαΐν εὔστομιοι. ΗΝ 

ΧΧΥ. ψα. Μύακες, ἄλμυροί ̓ βφωμώδειρ" δοηϑοῦνται δὲ 

ὁπῷ Κυρηναϊκῷ πηγάνῳ τε καὶ ὄξει. ᾿“Παρακεικοὶ δὲ κοι- 

20 δέαἱ καὶ διουρητικοί, οὐκ εὔστομοι, ϑύσπετιτοι, ἐμφραητι-- 
κοί, σ«αχέος αἵματος φλέγματός τε γόνιμοι, καὶ μάλλον οἱ 

σρόσφατοι. “πὸ κατεργαστέον αὐτοὺς τοῖς δριμέσι, νάπυϊ, 

εὐζώμῳ, καρδάμῳ. ᾿Οπτοὶ δυσδιαχώρητοι, πολύδεψοι, βα- 
θεῖς: οἱ δὲ ἐψηϑέντες καὶ τριβέντες καὶ ἀρτυϑέντες, ἧττον 

“5 ὄντος βρωμώδεις, τὰ ἴσα σιοιοῦσι τὸϊς στρομβώδεσι. 

νβ΄. Μυΐσκαιε στρογγυλώτεραι μέν εἶσι μυάκων, μι-, 
κρότεραι δὲ καὶ δασεῖαι, ὀστρακά τε λεπτὰ φέρουσαι, τὰς 
σάρκας τε ἀπαλώτεραι καὶ γλυκότεραι, τοὺς χυμοὺς διαφο-. 

ρώτεραι. Οἱ αὐτοὶ δ᾽ ἀτροφώτεροι, δηκτικοὶ στόματος καὶ 
3. φάρυγγος, ἀναδάκνοντες τὴν κατάποσιν, καὶ τὴν φωνὴν 

δασύνοντες, ἢ ἀποκόπτοντες τῶν πολλοὺς φαγόντων, ξηρᾶς 
τε κρηγε τοὶ βηχὸς, καὶ. βράγχης. Οὐκ ἀγαϑοὶ δὲ οἱ ἀμ-, 

μώδεις, 7 ἐν ὀστράκοις κεραμών, οἵ τε ἀπὸ τῶν πετρῶν ἢ 

φυκίων" δριμεῖς γὰρ οἵδε. 
ΟΥΧΥᾺ γγ΄. ᾿Οστρεὰ φὰ πελάγια, σπάνια καὶ ἀχρεῖα , διὰ τὸ 

μὴ ϑεωρεῖσϑαι ὑπὸ ἡλίου" γίνεται δὲ καὶ μικρομεγέϑη, 

, πικρά τέ εἶσε καὶ οὐκ ἐδώδιμια, διὰ τὸ δηκτικὸν τῆς κοιλίας. 
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Χαίρει γὰρ ἐπικιρναμένη γλυκέσι ϑαλάσσῃ, γλυκυχύλους 
προσαύξοντα σάρκας. Ζιοὸ κάλλιστα τὰ κατὼ τὰς ἐκβολὰς 
τοῦ Νείλου ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ κατὰ τὴν εἰσβολὴν 
τοῦ Καὔσερου, ἃ εἰς καταβόλους τίϑεται ὡς σπέρματα, καὶ 

αὔξεται" ἔαρε δὲ ἐμπίπλανται παχυνόμενα λευκῷ χυμῷ 

γαλαχτώδει. Κατά τὸ πόλιν Βρεντέσιον, Τῶρακώνψα Ναρ- 

βώνα, Δικαιαρχίωαν ἐν Πουκρίνῳ λάκκῳ, Χελιδονίας, “1ευ- 

κάδα, ᾿Δἴκτιον, καὶ κόλπον Πιβυκόν, τοῦτον τὸν τρόπον 
γίνεται. ' 

γδ, Πελωρίδες, ἢ μελαινίδες, κάλλισται αἵ ἐμφερεῖς τὸ 
ὀστρέοις, ἐν τέλμασιν, ἰλύϊ τε βορβορώδει, ὅπου μίγνυται 

ὕδωρ γλυκύ. ΑἹ δὲ ἐν βυϑῷ, σπάγιαι καὶ ἀηδέστεραι. 
Ταύταις χρῶνται ἐζω μοποιημέναις πρὸς λύσιν κοιλίας χρη- 

σίμως. ἹΠεπτικαὶ δ᾽ εἰσὶ καὶ διαχωρητικαὶ μετρίως. 
γε. Αἱ δὲ σείνναι, τόπων μὲν ἕνεκεν ἐπιτήδειοι, ἀτεα-- ΧΧΥΊΓ. 

λαί, εὔτροφοι, αἱ ἐκ τῶν τεναγωδῶν λαμιβανόμεναι, καὶ ἐκ 

τῶν ἐπιχιρναμένων 7λυκεῖ ὕδατι καὶ ἀκύμονι. Τῷ τε γὰρ 

μ) βλάπτεσϑαε πρὸς τῶν κυμάτων ἀπαλαὶ μένουσιν" οἵ τε 

πιννοφύλακες, κοινωνοῦντες τῆς τροφῆς, ἐν τοῖς γαληνιξο- 

μένοις εὐαγροῦσι τῇ πίννη, καὶ μᾶλλον ὑπὸ τοῖς στετρώ-- 30 
δεσε καὶ πηλώδεσιν ὑφεστήκασι. Μεγέϑους δ᾽ ἕνεχα, αἱ 
μιχραὶ τῶν μειζόνων ἀπαλώτεραι. “Ὥρας δὲ ἐαρινῆς καὶ 
ϑέρους ληφϑεῖσαι, τῶν κατὰ τὰς ἄλλας παρὼ μέγα διαφέ- 
ρουσι" πρὸς γὰρ τῇ εὐτροφίᾳ καὶ γλυκεῖαι τηνικαῦτα γί- 
ψονται. 1 Μεγέϑους δὲ ἕνεκεν, αἱ μὴ μεγάλαι κρείττους. 5 

«Αἱ δὲ μέσαι, μαλακήν, λευκήν, γλυκεῖαν ἔχουσε σάρκα. 
Τράχηλοι μὲν γὰρ αὐτῶν, σκληροί, δύσπεσιτοι, δυσδιαίρη-- 

οφοι, δύσφϑαρτοι" τὸ δὲ σῶμα τῶν τραχήλων εὐφϑαρτότε- 

ρον ἔχουσιν. ᾿Εψώνται δὲ γλυχεῖ, ἐλαίῳ, μέλιτι, καὶ οἴνῳ 
ὁμοίως. Καὶ τῶν ἐξ ὕδατος ὠνεζεσμένων μετὰ νάπυος 30 
ἔξω τῶν κογχυλιωδὼν φύσεως ἡ χρῆσις. ᾿Οπταὶ δὲ σκλη- 
θότεραε τῶν ἑφϑῶν, καὶ μᾶλλον αἱ τῷ οἴνῳ ἐρραμένοι" 

ἄμεινον δὲ δὲ ὀστοῦ καὶ ὄξους, ἢ νάπιυος. Τῶν δὲ ἐν οἴνῳ 
καὶ ὄξει βραχεισῶν ἁπαλωτέρα ἡ σώρξ, φυσώδης δέ. 

ψε΄. Σερόμβοι δέ, σκληροί, δυσκατέργαστοι, μᾶλλον ΧΧΥΠΙ. 

δ᾽ οἱ τῶν ὠτίων μείζους. Μετὰ νάπυος δὲ καὶ ὁσιοῦ πρόσ- 
φοροι, λειοτριβηϑέντες ἐν ὄξει. 

Ἧ 9 

οι 
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νῷ, Σωλῆνες ἢ αὐλοί, ἢ δόνακες ἄρρενές εἶσι καὶ 
ϑήλειαι, αἱ καλοῦνται ὄνυχες" διαφορὰν δ᾽ ἔχουσι. Κα- 
ϑαρτικαὶ γάρ εἰσιν αἱ ϑήλειαι, οὔρων κινητικαί, ὑγραίνουσι. 
Σκευάζονται δὲ ἀνοιγόμενοι. Οἱ δὲ πρόσφατοι καὶ μεγά-- 

5.λοι, μέλανες, ῥαβδωτοὶ καϑ᾽ ἑτερόχροιαν, ἄρρενες ταρακτι-- 
κοὶ οὔρων. ᾿“΄λυπότατοι δὲ μετὰ ἁλῶν καὶ ὀξους" μοχϑη- 
ροὲ δὲ καὶ ἐπιπολαστικοὶ μετ᾽ ἐλαίου καὶ ἁλῶν ληφϑέντες " 
ἐμφερῶς τευϑίσι πρόσφατοι μόνον παρασκευάζονται. Κρά- 
τφιστοι δ᾽ οἱ μείζους καὶ παχύτεροι, ὀπτοί" οἱ δ᾽ ἐλάχιστοι, 

τὸ γλυκεῖς " γλυκύτεραι δ᾽ αἱ ϑήλειαί εἶσι, μονόχροοι. ᾿'κμά- 
ζουσι δὲ ϑέρους. ἽΖαριχηροὶ δὲ ἀηδεῖς. 

ΧΧΙΧ. ψή. 11} ήϑεα γίγνονται ἐν βορβόρῳ καὶ φυκιοφόροις 
ἀκταῖς" εὐρίσκεταί τ᾽ ἐν βρύοις καὶ πράσοις καὶ φυκίοις. 
Εοικε δὲ φυτῷ ϑαλαττίῳ μύκητι᾽ δυσέκρυτιτον δὲ ταῖς 

15 χερσὴν ἐναπολείτεξε ποιόφτητα. Μάλιστα δ᾽ αὐτῶν τὰ δερ-- 
ματώδη ἀκατέργαστά ἐστιν. ᾿Επαρκεῖ δὲ τοῖς νεφροὺς ἢ 
στόμαχον κακουργουμένοις, καὶ τεινεσμώδεσι, καὶ ἰσχιαδι-- 
κοῖς, τῇ τε ἄνω κοιλίᾳ, μετὰ πηγάνου διδόμενω. Τέμνεται 
δὲ καὶ πλύνεται ὁπῷ τὸ Κυρηναϊκῷ καὶ πηγάνῳ, ἅλμῃ τὸ 

20 καὶ ὄξει συναρτύεται, ἢ μετ᾽ ὄξους, ἢ πιροτρόπου, σὺν 

ἡδυόσμῳ χλωρῷ. Καλλιστα δὲ τὰ ἐν Σμύρνῃ τῆς ᾿Ασίας. 
“ἴγυτεος δὲ οὐδόλως φέρει. 

ΧΥχ, ψθ΄. Ἵελλίναι, ἢ ξιφύδρια, διαχωρητικὰ κοιλίας. ΤΕ 

γονται δὲ ἐν ἀμμιώδεσι χωρίοις καὶ κυμαίνουσιν αἰγιαλοῖς. 

5. .ΑἹ δὲ ποτόύμιαι μείζους καὶ πολυχυμότεραι, ὡς αἱ ἐν Χ41]-- 

γύπτω. 41 δὲ ἑψηϑεῖσαι, γλυκεῖαι" ὧν ὁ ζωμὸς λύει κοι- 
λίαν. Μεμυκυῖαιε δὲ ἀλὶ πάσσονται, καὶ διὰ «ὧν ὀσερά- 
κων ἕλκουσιν ἰκμάδα. Πλύνονται ψυχρῷ, καὶ μετ᾽ ὀξελαίου 
καὶ ἡδυόσμου, ἢ καὶ πηγάνου ἐσϑίονται. Τοῖς δὲ βουλο-- 

30 μένοις λύειν κοιλίαν μετὰ λαχάνων λιτῇ ἀρτύσει σκευάζον- 
ται. ᾿ΑἸκμαῖαι δὲ βρωϑεῖσαι ἔαρος κάλλιστοι. 

ΧΧΧΙ͂. ξἕ. Τῶν δὲ χημῶν τὰς τραχείας γλυκυμαρίδας ἔνιοι 
καλοῦσιν, οἱ δὲ κόγχας αἵ καὶ μῆκος ἔχουσιν, ἔλατεον' δὲ 
τῶν κατ᾽ Αἴγυτυτον γινομένων. Καὶ κατὰ μὲν τὴν τμῆ-΄ 

35 σὲν τραχύτητας ἔχουσε προσεοικυίας τῶν δρυΐνων βαλάνων 

πυέλοις" κατοὸὶ μῆκος δ᾽ εἰσὶ ῥωαβδωταί, ἐπαναστάσεις δια- ᾽ 

φόρους τῶν ἄλλων ἔχουσαι. Αἱ ϑαλατείζουσαι δὲ τὴν γεῦ- 
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σιν, σκληρόσαρκοι καϑεστῶσαι, δίδονται τοῖς ἀσθενέσι" τὸ 
δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν ὕδωρ ἐπιτήδειον στομάχῳ, κοιλίας τὸ ὑπο- 
βιβασμῷ, καὶ πρὸς οὖρα. Αἱ δὲ ταριχευϑεῖσαε ἐφελκύσαε 

δύνανται στόμα κατὰ τὴν βρῶσιν, καὶ μᾶλλον μετὰ νάπυος, 
ἢ ὄξους καὶ πηγάνου. ΑἹ δὲ λεῖαε χῆμαι πταρὰ μέγα δια-- 5 
φέρουσι τῶν τραχειῶν. Αὗται δ᾽ εἰσὶν αἱ πλατὺ τὸ ὄστρα-- 
κον ἔχουσαι καὶ διαυγές" εὔτστετετοι, εὔτροφοι, εὔχυμοι, γλυ- 
κεῖαι, οὐκ ἀπηνεῖς στομάχῳ. ᾿Οπῷ δὲ καὶ νάπυὶϊ ἐσϑίον- 
φαι, καὶ λυτάδι καὶ ὀπταί. ἑφϑῶν δὲ ὁ ζωμὸς λύει κοιλίαν. 

ξα΄. ΑἸ δὲ γλυκυμαρίδες χαριέστεραι τῶν λειοστράκων τὸ 

κογχῶν, ἥττους δὲ πελωρίδων. Διαλλάττουσι δὲ κατὰ τό- 
σοὺς τοῖς εἴδεσιν, ὡς πελωρίδες, καὶ χυμῷ καὶ ποικιλίᾳ καὶ 
σχηματισμῷ. ΑἹ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἐν ᾿Ζ4λεξανδρείᾳ λιμιένε 
ἄρισται" αἱ δὲ περὶ τὸν 4ίολκον καὶ ᾧαρον καὶ γέφυραν, 

ἐπεμήκεις καὶ τραχεῖαι. 15 

ξβ΄. Τὰ δὲ καλούμενα ὠτία γίνονται σπτιρὸς πέτραις. ΧΧΧΠΙ. 
Σκληρὰ δ᾽ ἐστί, δύσπεπτα, ἄστομια, κακοστόμαχα, διαχω-- 
ρητικά. ᾿Ζπὸ τηγάνου δὲ προσφέρονται" οὐ γὰρ ἄλλως 
ἠδύνονται. Γίνονται δὲ μεγάλα ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ κατὰ τὸν .16-- 
γιον κόλπον. ἐσθίοντα: δὲ ὁπῷ, ὄξει, πτἡγάνῳ. 20 

ΚΕΦΑΠΑ͂ΙΟΝ Ζ. 

ΠΕΡῚ ΙΧΘΥΩΪΝ ΤΑΡΙΧΗΡΩΝ ΚΗΤΩΖΔΏ. 

γ΄. Οἱ δὲ τάριχοι, κοινῶς μέν εἰσιν εὔστομοι, κακόχυ-- ΧΧΧΠΙ. 
λοι δέ, κακοστόμαχοι, λεπτυντικοί, καὶ ταρακτικοὶ κοιλίας. 

Ταρίχων δὲ οἱ μὲν σκληρόσαρκοι, οἱ δὲ φύσει ὑγῥοπαγεῖς 325 
καὶ ἀπαλοί, οἱ δὲ μέσως" καὶ οἱ μὲν σαρκώδεις, οἱ δὲ ἐμυσεί-- 

ἐνελοι" καὶ οἱ μὲν παλαιοί, οἱ δὲ μέσοι, οἱ δὲ πρόσφατοι. 

Ὧν οἱ μὲν «παλαιοὶ ἐπιτεταμένοι; οἱ δὲ νεαλεῖς ὑποβεβη- 
κότες, οἱ δὲ μεσοχρόνιοι σύμμετροι. Καὶ οἱ μὲν ἄγαν 

“τίονες ἐπιπολαστικοί, οἱ δ᾽ ἧττον, ἐκείνων ϑρεπτικώτεροι. 30 
Τῶν δ᾽ ἄλλων οἱ σκληρόσαρκοι, δύσφϑαρτοι" οἱ ἀπαλώτεροι 
φϑείρονται ῥᾳδίως. 

ξδ΄. Κολίαι, εὔστομοι, κινητικοὶ κοιλίας" κράτιστοι δὲ ΧΧΧΙΥ. 
οἱ ᾿]βηρικοί. 

ξε, Πηλαμὺς μικρὰ γίνεται ἐν Μαιώταις" εὔστομος, 5 
εὔφϑαρτος, εὐέκκριτος. 

. τα 
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ἕς΄, Κύβιον, σπτηλαμυὺς μετὰ τεσσαράκοντα ἡμιέρας αὐτὸ 
Πόντου ἐπὶ Μαιῶτιν λίμνην ὑποστρέφουσα, εὕὔστομος, 
εὔχυλος. 

ξζ΄. 70 δὲ ὡραῖον καλούμενον ἡδύ, οὔτροφον, ἄδιψον. 

5 ξη. ἽΤρίτυμον, δύσφϑαρτον, στερεώτερον τοῦ κυβίου, 
τάλλα δὲ ἐμφερές. 

ξθ΄. "Ὄρκυνος πηλαμύς ἐστι μεγάλῃ, μὴ ὑποστρέφουσα 
ἐπὶ τὴν λίμνην" ἐμφερὴς δὲ τῷ τριτόμῳ, πλὴν δυσφϑαρ- 
φότερος᾽ διὸ ὑπομένει σπταλαίωσιν. 

τ ο΄. ᾿Ζ“πόλεκτον ψαφαρώτερόν ἐστε τοῦ τριτόμου, εὐ-- 
στομίᾳ λειπόμενον, εὐδιοίκητον, σιεσυτικόν. Ὁ 

οα΄. Σάρδα, πηλαμὺύς ἔστιν ἐπιμήκης ὠκεάώνιος, εὖὔ-- 
στομος, δριμύτητι κυβίου προφέρουσα, κινητικὴ ὀρέξεως, 
σερὸς ἐκκρίσεις εὐόλισϑος. 

15 οβ΄. Σκόμβρος εὔστομος, δύορϑαρτος » δίψους ποιη- 

φικὸς" κράτιστος δὲ ἐν Παρίῳ. 
ΧΧΧΥ͂. ογ. Τὰὼ δὲ ἐκ ϑύννων γινόμενα ταρίχῃ συχνὴν πρὸς 

ἄλληλα διαφορὰν ἐνδείκνυται. “ΑἹ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστι εὐ-- 
διοίκητα, ἃ δὲ δυσοικονόμητα. Αὐχὴν μὲν γὰρ αὐτῶν γί- 

20 γεται ὠμοφτάριχος" ἔστι δὲ εὔστομος, δύσφϑαρτος, διὰ τὸ 

ἀπίμελον" κράτιστος δὲ ὁ Κυμαῖος. Κοιλία δὲ τοῦ ϑύν- 

γψου πρόσφατος μέν, ἐδώδιμος (οὐχ ὑπομένει γὰρ πρὸς 
σαλαίωσιν), εὐστόμαχος ὡς ἐν ταρίχει, εὔχυλος, εὐδιάφϑο- 

ρος, ἐπιπολαστικὴ δὲ διὰ τὸ πιμελῶδες. Τὰ δὲ λοιπὰ 
25 μέρη, μελάνδρυα καλούμενα διὰ τὴν ἐμφέρειαν πρὸς τὰς 
μδλαινούσας τῆς δρυὸς δίζας, σ-αἀρορμνητιχοὶ ὀρέξεως νάπυος 
παρασιλοκῇ, τοῦ δ᾽ ὑπογαστρίου δυσφϑαρτότερα, τῷ πιμε- 

λῆς ἀπηλλάχϑαι. 
οὗ. Τάδε μὲν κυρίως καὶ συνήϑως πκλήζεται ταρίχη, 

30 καί τοὶ συχνῶν καὶ πολυτελῶν ἄλλων ἰχϑύων κατὰ τοὺς 
ψήσους ἀλιζομένων" τρίγλαε γὼρ καὶ φάγροι σκληροί. Οἱ 
δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Ινδικῆς κομιζόμενοι εἰσὶ μὲν κητώδεις, οὐκ 
ἐνάριϑμοι δὲ τοῖς καϑαριωτέροις ϑαλαττίοις. 
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ΚΕΦΑΜΩΑ͂ΙΟΝ Ε. 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΊΙΩΝ ΚΑ͂Ι ΑΙΜΝΑΙΩΝ ΤΑΡΙΧΩΝ. 

οὐ. Τῶν δὲ ποταμίων καὶ λιμναίων ταρίχων φέρει ΧΧΧΥΙ 
μὲν ὁ Νεῖλος κητώδεις σίμους τε καὶ φάγρους. οἱ διὰ τὸ 
καταστιιμελέστατον ζεσϑέντες ἐσϑίονται διὼ νάτιυος" σελείο-- 5 

γες δὲ ληφϑέντες ἐπιπολάξουσι.- 
ος΄.. Τῆς δὲ μέσης ὕλης ἐκ μὲν τοῦ κεστρέως ταριχεύον-- 

ται, οἱ μὲν κατὰ ῥάχιν ἀνατμηϑέντες, καλούμενοι Μῖεν-- 

δήσιοι" οἱ δὲ ὑγιεῖς, ᾿ “λυκάτοι. Οἱ δὲ ἐν κερώμοις ταριχεῦό-- 

μενοι βωρεῖς, οἱ καὶ ὠμοὶ ἐσϑίονται, ἀποδαρέντος τοῦ δέρ-- τὸ 

ματος καὶ ἀποτιλϑέντος. Εἰσὶ δὲ τῶν κεστρέων καὶ οἱ 
, ὠκρόπαστοι καλούμενοι, ἡδεῖς" καὶ ὀπτοὶ ἐσϑίονται, καϑά- 

στερ καὶ οἱ ᾿“λυκάτοι τε καὶ οἱ Μενδήσιοι. 
οζ΄. Καὶ τῶν κορακίνων δὲ οἱ ταριχευόμενοι καλοῦν-- 

ταὶ ἡμίνηροι, καὶ αὐτοὶ ὀπτανοὶ ἐσϑιόμενοι" ὁπώρας τέ τ5 

τινος δίκην φέρουσιν, οὐκ ἀεὶ ὄντες, ἀλλὰ πρὸς τὸν χει- 
εἰῶνα γινόμενοι. 

᾿ οἥ. Καὶ ἄλλα δέ τινα ἐλάχιστα γίνεται ταρίχια, ἐμό- 

φαγα, οὐ σπουδαῖα μέν, ἡδεῖαν δέ τινα κνῖσαν ἐξάγοντα, : 

ἅπερ μετὰ λαχάνων δριμέων ἐσϑίονται" ὧν πρὸς το ἐντε-- 50 
λὲς τῆς πραγματείας χρὴ μνησϑῆναι. Καλεῖται δὲ ἃ μὲν 
χορακινίδια, ἃ δὲ βωρίδια, ἃ δὲ κολίδια, ἃ δὲ τυφλίδια, ἃ δὲ 

ἀβραμίδια" ἅπερ πάντα κακοστομιαχά τ᾽ εἰσὶ καὶ ̓ δύσφϑαρτα 
καὶ κοιλίας ὑπαγωγά. 
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ἘΚΤΩΝ ΜΑΡΚΕΜΛΜΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΣΙΔΙΤΟΥ 

ΤΑ ΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡῚ ΙΤΧΘΥΩΝ. 

ι 

Εὖ δὲ καὶ εἰναλίων ἐδάην φύσιν ἰήτειραν, 
ἤμασι παντοίοισιν ἐμὸν νόον ἐξερεείνων. 

ὡς αὐτὸς τ᾽ ἐνόησα καὶ ἄλλων μῦϑον ἄκουσα" 
ὧν τε ἐγὼ πληϑυὺν ἠδ᾽ οὔνομα πάντ᾽ ἀγορεύω. 

5 Βένθεα κητώεντα πολυσκοσιέλοιο ϑαλάσσης 
ἰἐχϑύες ἀμφινέμονται ἀπείριτοι, ἀργινόεντες, 
στα μυμέλωνες, περκνοί, καὶ αἴολον εἶδος ἔχοντες. 

Φάγροι τε, γλαῦκοι τε, πρέποντες, βούφϑαλμιοί τε, 
καὶ κέφαλοι, ϑύννοι τε, καὶ ἀργύφεοι λάβρακες. 

10 Θοῦροί τε, σπιαδεῖς τε, καὶ ἥπτατοι ἀγκυλόδοντες 

καὶ σαργοί, γλᾶνές τε, καὶ ἀργενόεντες ὀνίσκοι, 

χρύσαφοι, ἠδὲ λόφες, καὶ πηλαμύδες, καὶ ἀχάρναι, 
καὶ κεστρεῖς, ἐρυϑροί τε, καὶ ἀκταῖοι μελάνουροι,, 
γόγγροι, ἐγχέλυὲς τε, καὶ αἰνομόροι σμύραινοι, 

15 βώπες, καὶ περόναι, καὶ πετρήεντες ἴουλοι, 
καὶ πέρκαι, τρίγλαι τε, στολυστισυτοί τε χελῶγαι, 
μορμύρος αἰγιαλεύς τε, καὶ ὠκυπέτεια χελιδών, 
κυκλοτερεῖς δόμιβοι τε, καὶ ἐκτάδιον βούγλωσσον, 
καὶ σκάροι ἀνθεμοέντες, ἐρευϑήεσσά τε φυκίς, 

0 καὶ βατίδες, κίχλαι τε, καὶ ἀργιόδους καρακῖνος, 
ἵπστοι τὲ, βάτραχός τε, καὶ ὀξύκομοι κόκκυγγες, 
καὶ τρυγών, ἄρπη τε, καὶ ἠΐϊόεις κόλλουρος, 
σπόρπιοι, ἠδὲ λύκοι, καὶ σητείαι, ἡδὲ τραγίσκος, 
καὶ σσπτάρος ὀξυόδους, καὶ κωβιὸς ἠὐκάρηνος, 

"5 ψυφλῖνοι, ναρπή τε, καὶ ἡδείη ἀκαλήφη, 
καὶ φϑεῖρες, σμάριδές τε, καὶ ἀνθϑήεις βασίλισκος, 

“ 



ΜΑΒΟΕΙΙῚ ΒΙΘΕΤΑΙ ΟΑΛΒΆΜΕΝ ΠῈ; ΡΙΒΟΙΒΌΚ. 

τρηχαλέη ῥίνη τε, καὶ ἀργινόεις ἀλιπνεύμων, 
καὶ τυτϑαὶ μαινῖδες, ἀτὰρ κύνες, ἠδὲ λαγωοί, 
καὶ κρεῖοι συνόδοντες, ἰδὲ ξιφίαι, ϑρανίαε τε, 

3. καὲ μύες εὐϑώρηκες σάλστη τ᾽ ἀνθήεσσα, 
ἠδὲ λέων, τευϑίς τε, καὶ ἀστακοὶ ἠὐκέρωτες, 
καὶ ξανϑαὶ καρῖδες, ἐρευϑήεις τε πάγουρος, 

καὶ σαῦροι, χάννοι τε καὶ ὀρφέες, ἠδὲ γαρίσκοι" 
κάραβος ὀχρυόεις, καὶ εὐόνυχες κήρυκες, 

5. καὶ λεπάϑες, χήμαί φε, καὶ ὀξυέϑειρες ἐχῖνοι, 

σουλύποδές τε πολυπλόκαμοι, κόχλοι τε φαεινοί, 

ὄστρεά τε, γλαφυραί τε πελωρίδες, ἠδὲ γαρῖνοι, 
φελλῖναι, βάλανοί τε, πεετρηγενέες τε μυΐσκοι, 

καὶ γαῦροι δελφῖνες, ἀεὶ ναύτησιν ἑταῖροι, 
40 φώχκαί τε, κριοί τε, καὶ αἴολα κήτεα πόντου. 
τῶν ὁπόσων ἰήματ᾽ ἔχει φύσις, οὐδέ τι νούσων 
διγεδανῶν ἀλέγουσι βροτοὶ χραισμήϊ ἔχοντες 
ἐξ ἁλός, ἐκ γαίης τε, καὶ ἠέρος εὐρυπόροιο. 

ΠΕΡῚ ΤΡΙΓΔῊΣ ἘΠ᾽ ΑΝΘΡΑΚΟΣ. 

Τρίγλα μὲν ἀνθεμόεσσα πυρὸς ῥιπῆσι καεῖσω 
45 σὺν μέλιτε ξανϑῷ, κυαναυγέας ἄνϑρακας ἕλκει 

ῥιζόϑεν, οἱ πνείουσι φόβον κρυεροῦ ϑανάτοιο. 

ΠΕΡῚ ΤΡΥΓΟΝῸΣ ΚΑῚ 44ΛΩΝ ἘΠῚ ΠΛΗΤῊΣ 

ΘΑΜΜΑΣΣΙΟΥ͂ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ. 

Τύμματα δ᾽ εἰναλέοιο σ“τελιδνήεντα δράκοντος, 
τρυγόνος οὈξείης τε, καὶ ἀμφιβίου σμυραίνης, 
ἰᾶται πυρσωσιὸν ἀνελχόμεγον χροὸς ἧπαρ᾽ 

50 φεύχει δ᾽ ἐν γλαφυρῷ μέϑυος πλήϑοντε πινιγεῖσω, 
- ᾿ Γ ᾿ τ 

κεῖνο ποτὸν βαρύϑοντα τόπον σβέννυσι γυναικῶν. 

Ζωμὸς ἀποσσεύεε δὲ μιαιφόνα φάρμακα φώτων 
δαισαμένων, βρώμη δὲ πέλει χαριεστάτη ἄλλων 
εἰναλίων μνερότεεσσε μετὰ σκάρον ἰχϑυμέδοντα, 

δ τοῦ δριμεῖα χολὴ μέλιτος μετὰ φάεωα ϑέλγει, 
ὀξὺ σέλας φορέουσα λιπαυγέσιν ὀφϑαλμοῖσιν" 

180 
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σπληνὶ δ᾽ ἐπ᾽ ὀκρυόεντε σπιλατυνόμενον βούγλωσσον 
σφιγχτῷ σὺν τελαμῶνε, νοσηφόρον αἴνυται ἄχϑος. 
Δευόμενον δὲ κάρηνον ἐὐγλήνου κεφάλοιο 

οὐ ἁλιυυροῦ ἐν χύτρῃ κεραμηΐδε καὶ λιβάδεσσι 
κιρνάμεγνον μέλιτος λυκαβηττίου εὔκυκλον ἕδραν 
ἀλϑαίνει συκῇσι στερίδρομον ὀφρυοέσσαις. 
Πηλαμύδος χαροπῆς τε κάρη καὲν ἵκελα τεύχει" 

πέρκης δ᾽ αὖ περὶ σαρκὲ κυλινδόμενον μελάνωπον 
06 σηπεδόνα κρατέει, «΄τὐὑρὸς ἄσϑματι ἰσοφαρίζον. 

Σὺν χλοεροῖς λαχάνοις δὲ καϑεψαμιένου γλαύκοιο 
ξζωμὸς ἄγει γάλα λευκὸν ἐελδομένησι τιϑήναις 

σιενόμενος, τῆϑαι δὲ φίλαι τότε ψηπιάχοισι 
ἕλκουσιν πόμα λαρὸν ἐὐγλαγέων ἀπὸ μαστῶν. 

τὸ παρ δ᾽ αὖ τε χολή τε φιλοσκοπέλου ϑύννοιο 
οὐκ ἐᾷ ὄρνυσϑαι ϑαμινὰς τρίχας ἐν βλεφάροισιν, 
ψυσσούσας εὖτ᾽ ἄν κε τριχηλάβῳ ἐξερύσειας. 
Εἰναλίου δ᾽ ἵπποιο χολὴ ἀτάλαντος ὑαίνης. 
Ζωοῦ δ᾽ ἑψομένου μεγάλου ἐνὶ τεύχε! γόγγρου 

τὸ παλλαδίου πλήϑοντι πυρὸς χκαϑύπερϑεν ἐλαίου, 

κεῖνο λίπος τρητοῦ διανεύμενον ἠϑητῆρος 
ἣν τις ἑλὼν στάξειεν ἐλευσινίου μετοὶ κηροῦ, 
ἐν δὲ πλάσας ὀϑόνῃ μαλακῇ περὶ γαστέρα ϑείη 

᾿ἀρτιτόκοιο γυναικός, ἀναιδέες οὐ νύ τι ῥωχμαὶ 
80 σάρκα διαρραίουσιν, ἀεὶ δ᾽ ἀγανώσειν, ἄτρωτον, 

οἷά τὲ παρϑενικὰν ἀπαλόχροον αἰνήσουσι. 
Καιομένη δίνης δὲ δορηὴ τρηχεῖα φαεινοῖς 

ὕδασι λειωϑεῖσα φέρει φυμάτεσσιν ἀρωγήν. 
Τύμμα δ᾽ ἀκανϑήεντος ἀκέσσεαι ὦκα δράκοντος, 

86 αὐτὸν ἀνατμηϑέντα βαλὼν ἐπὶ τραύματε ϑερμῷ. 
φϑειρὸς κυανέου δὲ χολὴ μογερῆσιν ἀπκουαῖς 

φειρομέναις ἴαμα φέρει προφερέσφτατον ἄλλων. 
Τρυγόνος αὖ κέντρῳ στεφρικότος ἄλγος ὀδύντος 
ἐξελώσεις, δίζην ὀδυνηφόρον ἀμφιχαράσσων. 

ου Μαζοὶ δ᾽ ἀλγεινοῖο μεμυυκότες ἔκ γε τόκοιο 

χριόμεγνοι σαύροιο χολῇ γάλα κυμαίνουσι. 

Σκορπίου εἰναλίου δὲ πολυσχοίνων ἀτιὸ κύρτων 
αὐτίκ᾽ ἐνὲ κρητῆροι βεβριϑόσιν ἠδέος οἴνου 
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σινιγομένου, πόμα κεῖνο πιὼν βρότος, οὗ μέλαν ἧπαρ 
95 ἢ σπλὴν ἀλγύνει πολυώδυνον, ἄτρεμας ἴσχει 
πᾶν δέμας, ἀχϑήεντος ἀναπνεύσας καμάτοιο. 
Σμάριδες αὖ λεῖαε μυρμηκώεντα κάρηνα 

ῥηϊδίως ϑαμινάς τ΄ ἀχροχορδόνας ἐξακέουσι" 
σὺν ῥαδινῆ χαίτῃ δὲ καϑεψόμεναι μαράϑοιο, 

τοῦ γλαγοφόρους τεύχουσι φίλην μετὰ δαῖτα τιϑήνας. 
Μαινίδων ἅλμη δὲ καλὸν χραισμήϊον ἄφϑαις. 

«Μείπει τἄλλα. 
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ΥΙ. 

4 ΦἌΝΔΡΟΜΑΧΟΥ͂ 

ΘΗΡΙΑ͂ΚΗ͂ 41 ἘΧΙΣΝΩΝ 

Η ΚΑΛΟΥ̓ΜΕΝΗ ΓΑΛΉΝΗ. 

Ἑάὰ, Οἰατί, γ. [815]. ἙἘπα, Βα, 11. Ρ. (428). ἘΔὰ, Κιϊδπι, ΧΙΡ. γ. 32. 

Κλῦϑιε πολυϑρονίου βριαρὸν σϑένος ἀντιδότοιο, 
Καῖσαρ, ἀδειμάντου δῶτορ ἐλευϑερίης. 

Κλῦϑι, ΝΝέρων, ᾿Ιλαρήν μὲν ἐπικλείουσι, Γαλήνην, 
Εὔδιον, ἢ κυανῶν οὐκ όϑεταε λιμένων. 

38 υ Οὐδ᾽ εἴ τις μήκωνος ἀπεχϑέα δράγματα ϑλίψας, 
'Χανδὸν ὑπὲρ στυγνῆς χεῖλος ἔχοι κύλικος. 

Οὐδ᾽ εἰ κωνείου πλήσοι γένυν, οὐκ ἀκονίτου, 

Μέμψατο δ᾽ οὐ ψυχροῦ χυλὸν ὑοσκυάμου. 
Οὐ δερμὴν ϑάψον τε καὶ ὠκύμορον πόμα Μήδης, 

1: Οὐδὲ μὲν αἱμηρῶν ἕλκεα κανϑαρίδων 

Οὐ ζοφερῆς ἔχιός τε καὶ ἀλγεινοῖο κεράστου 
Τύμματα, καὶ ξηρῆς διψάδος οὐκ ἀλέγοι. 

Σκορσίος οὐκ ἐπὶ τήνδε κορύσσεται, οὐδὲ μὲν αὐτὴ 
᾿“΄σπίς, ἀδηρίτων ἰὸν ἔχουσα γόων. 

, π«Οὺ μὲν ἀπεχϑόμενος καὶ δρύας ἀντιάσειε, 
Καὶ κατὰ φωλειὸν ϑερμος ἔνερϑε μένοι. 

Οὐκ ἀλέγοι δρύϊνα ἄν ἀναίμακτον δ᾽ ἔχει ἰὸν 

Αϊμόρρους, τοιῷ δαμναμένη πόματι. 
Οὐ μὲν ἀπεχϑήεντα φαλάγγια σίνεταε οὕτως 

Ὁ ᾿Αἀνέρα, φρικαλέον δ᾽ ἄχϑος ἔϑηκε πόνων, 
Οὐχ ὕδρος, οὐκ ἐπὶ χέρσον, ὅϑ᾽ ὕδατα καρκίνος αἴϑει 

Βοσκόμενος, ϑερμῆς ἤρξατο σπιρῶτον ἄλης; 

- 
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Χέρσυδρος, ϑανάτῳ πεπαλαγμένα χείλεα σύρων, 34 

᾿Αντόμενος; γλυκεροῦ τέρμνα φέροι βιότου. 
25 ἢ πίσυνος λειμῶσι ϑέρους ἐπιτέρσιεο, Καῖσαρ, ᾿ 

Καὶ Μιβυκὴν στείχων οὐκ ἀλέγοις ψάμαϑον. 
Οὐδὲ μὲν ἀμφίσβαινα φέρει μόρον, οὐδέ τις ἤδη 

Φρῦνος ἐνὶ ξηροῖς βοσκόμενος σιεδίοις. 
“Ρεῖω δὲ καὶ στομάχοιο φέροις ἄκος οἰδήναντος, 

38: Καὶ ϑοὸν ἰήσαις ἄσϑμα κυλινδόμενον. 
Ἢ ὁπόταν σερὶ γαστρὶ κυκώμενον ἔνδοϑε πνεὔύμω 

Κυμαίνη, κωφὸν κῦμα βιαζόμενον.. 
ἊἪ  ὅδτ᾽ ἐνὶ στροφάλιγγι ἀπήνεϊ κυμήνειεν 

"Εντερον, ἢ ταναοῦ σφυγμον ἔχωσε κάλου, 
35Ἠ Ἢ ὁπόταν χολόεντες ὅλον δέμας, ἔξοχα δ᾽ ὄσσε, 

Καὶ μερόπων χροιὴν πάμπαν ἀνηγνάμενοι, 
Ἴκτερον ἱλάσκωνται ἀπηνέα, μηδ᾽ ἐπὶ ϑοίνας, 

Εἰ καί σφιν μακρὸν Ζεὺς πετάσεις πέρας 
Νεύοιεν, μοῦνον δὲ κατηφέα ϑυμὸν ἔχοντες, 

4. Φεύγωσι σφετέρων ἤϑεα κηδομένων. 
Εἰ δέ που ἢ κακόεργον ἴδοις ἐπὶ σώμασιν ὦχρον, 

“Ῥύσαις ὑδρηλὴν νοῦσον ἐπεσσυμένην, 
Καὶ φαέων ἀμβλεῖαν ἄφαρ λάμψειεν ὀστωστὴν 

Τῷ, καὶ ἀρχομένης οὐκ ἀλέγοις φϑίσιος " 
45 Οἴη καὶ τετάνοιο καὶ ἀρχομένοιο τενόντων 

Σπάσματος ἦρε βυϑοῦ ἄχϑος ὀπισϑοτόνου, 
"Ἤτ᾽ ἄρα καὶ ϑώρακος, ὅσην ὠτρύνατο χώρην, 

“οξὸς ἀναϑλίβων πνεύμονα κοῦφον ὑμήν. 
Ἢ ὅτε φρικαλέην τις ἔχοι περὶ κύστιν ἀνίην 

Ὁ ἍΕλκεος, ἢ καί που δαμναμένοιο πιόρου 
Οὖρον ἐπιφράσσοιτο, δετ᾽ ἔσχετο πολλάκε καυλὸς 

ὋὉρμήν, ἢ κενεὴν σεύμενος ἐς Κυϑέρην. [876] 
ΜΝεφρῶν δ᾽ ἡνίκα φῶτα κατ᾽ ἰξύος ἄλγος ἐπείγοι, 

Θαρρῶν τοιαύτην ἐξελάσεις ὀδύνην, 

86 Καὶ μογερῶν στέρνων ἀπολύσεται ἔμπιυον ἰλύν, 

Πινομένη πολλοὺς μέχρις ἐστ᾽ ἤδλίους. 

᾿“λϑαίνει, καὶ λοιμὸν ἀηδέα, πᾶσαν ἐσ ἠὼ 
Δύσπνοον, ἐκ τοίης παρϑέμεγος πόσιος, 
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(429)86 Καὶ κυνὸς ὑδροφόβην γενύων λυσσῶσαν ἐρινὺν 
ὁ φεύξεται εὐόδμῳ γαῦρος ἐπ᾽ ἀντιδότῳ. 

Τῆς δή τοι κυάμοιο, τὸν ἔτρεφεν εὔσκιον ὕδωρ; 
Τέλμασι καὶ πολλοῖς κρυπτόμενον «τετάλοις 

Νειλῴου κυάμοιο, διὰ βάρος ἄμμιγα χεύας, 
Θερμοὸν ὕδωρ τρισσῶν κιρνάμενος χυάϑων. 

οὐ ΠΙίνοιεν δ᾽ ὅτε κοῖτον ἄγοι κνέφας, ἄλλοτε δ᾽ ἠοῦς, 
"“λλοτε καὶ διελῆν ἐς πόσιν ὀρνύμενοι. 

᾿Ηοῦς μὲν κεράσαιο παρηγορέων κακοῦ ὁρμήν, 
Ὅσσοις ἀλγεινὸς λάμπεται ἠέλιος. 

Νυκτὶ δ᾽ ὅμως ὅσσοις περ ἐπώδυνος ἕσπεται ὄρφνη, 
Ὁ «αΠὐνάστειραν ἔχοις τειρομένων πρόποσιν. 
᾿Ιοβόλων δ᾽ εἰ καί τις ὑπὸ γναμπσιτῆριε δαμείη, 
Ἢ μογερὸν κυανοῦ πῶμα λάβοι ϑανάτου, 

Ἴ]σην δ᾽ ἐντύναιο κατ᾽ ὀρφναίην τε καὶ ἠώ, 
“Ἰαμναμένοις ἱλαρὴν παρϑέμενος κύλικα. 

τὸ Καί κεν ἀεὶ πφνείοντας ἄγοις ἐπὶ κοῖτον ἑτοίμως 

Τηϑαλέους ταύτῃ Καῖσαρ ἀνωδυνίῃ. 
Πρῶτα μὲν ἀγρεύσαιτο κακήϑεας ἐμπέραμος φώς, 

Τολμηρῇ μάρπτων χειρὶ ϑοοὺς ὄφιας. 
Τοὺς ἤδη κρυεροῦ ἀπὸ χείματος, οὐκέτε γαίης 

8.8. ΕΚΚρύπτουσι στεινοὶ πάμσταν ἔνερϑε μυχοί, 

Μϊαρινὴν ἐφ᾽ ἅλωα, χυτὸν βόσκονται ἀν᾽ ἄλσος 
“ιξόμενοι χλωροῦ σπέρμα λαβεῖν μαράϑρου. 

᾿Οξυτέρην τὸ τίϑησιν ἐφ᾽ ἑρστυστῆρσιν ὀὁπωπήν, 
ΠΙιαῖνον δειλοῖς ἄλγεα βουπελάταις. 

80 Τὧν δ᾽ αὐτῶν οὐράς τε καὶ ἰοβόλους ἀπὸ κόρσας 
μνοις, καὶ κενεὰς γαστέρας ἐξερύοις " 

Οὖλα γὰρ ἀμφοτέρῳ φερέει ἐπὶ τύμμασε ἀχϑή, 
“Ἱυγρὸν ὑπ᾽ οὐραίην ἰὸν ἔχων φολίδα. 

Τούνεκα οἱ τμήσαιο κατ᾽ αὐχένα, ἠδὲ κατ᾽ ἄκρα, 
9. Ὅσσον «πυγμαίης χειρὸς ἔνερϑε βάϑος. 

υἹοίγια δὲ σταλάουσι σὺν αἵματι, τῶν ἀπὸ πέζαν 
᾿᾿κτὸς ἔχων, ἱλαρὴν δέρξεται ἀντολίην. 

ποτε δὴ τὰ γένοιτο, τότ᾽ ἐν κεραμηΐδε χύτρῃ 
Κανϑέμιενος πυρσοῦ σάρχας ἐπιφλεγέτω, 
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95 Ὕδατι ἐγχεύσας ὅσον ἄρκιον καὶ ἀνήϑου 38 

Κλώνας ἐχιδναίῃ σαρκὶ συνεψομένας. 

“Ἡνίκα δὲ σκπολιαί γε ἀπορρείωσιν ἄκανϑαι, 
Καὶ κακὸν οἰδήνῃ νῶτον ὕπερϑεν ἔχις 

᾿Εχτὸς ἕλοι, ζείοντα καταψύχων κυκεῶνα, 

τυ Οφρ᾽ ἑκὰς ἐντύναις σάρκας ἀπεχϑομένας 
“Βρπυστῶν τ᾽ ἰόεντας ἀπορρίψειεν ἀκάνϑας 

Πάμπσταν ὑπ᾽ εὐδίφρου χειρὸς ἐδεγχο ενας. 

“ὐαλέου δ᾽ ἐπὶ ταῖσι βάλοις εὐεργέος ἄρτου, 
ὍὍσοον τερσύναι σάρκω, δύναιτο τροχοὺς 

τ05. Πλάσασϑαι δ᾽ ὅτε μίγδα κύτει σπιεριαγέος ὅλμου 

Θλασϑείη, σκιεροῦ κάτϑες ὑπὲρ δαπέδου. 
Αὐτίκα δὲ σκίλλην τριχώδεσιν ἄμμιγα φλοιοῖς, 

Σταιτὶ περισελάσας, ϑάλστε κατὰ φλογιῆς 

"Ὄφρα κεν ὀπταλέην τε καὶ οὐ σκληρὴν περὶ κόρσην 
-:ο ΜΕ ντείναις σποδιῆς ἠρέμα δαιομένης, 

Καί ῥ᾽ ὅτε ϑαλπομένη ῥῆξαι σέλας ἔκτοϑι πυρσοῦ 
Κάτϑεο, καὶ τρισσὴν σαρκὸς ἔχεις μερίδα, 

Ὄλμοις, καὶ στρυφνοῖο βάλοις δυοῖν ὀρόβοιο, 39 
Ἂν δ᾽ ὑπέρῳ μίξας συνδονέων μυχόϑεν 

15 .ἀϊνυσο, καὶ δινήεντας ἀνάπλασσε τροχίσκους, 

Τοὺς δ᾽ ἑκὰς ἠελίου ψύχεο τερσομένους. 
Τῶν δ᾽ ἤτοι δραχμος μὲν ὑστο πλάστιγγος ἀφέλκοις 

Δοιάς. τὴν πέμπτην παρϑέμενος δεκάδα, 

ἭΜμιου ϑηρείοιο βαλὼν τροχοειδέος ἄρτου, 
0 Καὶ δολιχὸν σταϑμιῷ τόσσον ἔχοι “τέπερι- 

Ἶσα δ᾽ ὁποῦ μήκωνος ἔχοι, καὶ μάγματος αὕτως, [877] 

Μάγματος ἠδυχρόου τόσσον ἐφελκομένου. 
Δώδεκα δὲ ξηροῖο ῥόδου δραχμαῖσιν ἰσάζοις 

Φύλλα, καὶ ᾿Ιλλυρίην ἴριδα κατϑέμενος, 

15 Κυανέης μίξαιο μελιπτόρϑου γλυκυρίζης 

Τόσσον, καὶ γλυκερῆς σπέρματα βουνιάδος. 
Σκόρδιον καὶ κεῖνον ὁπὸν μίσγοιο ϑυώδη, 

Βαλσάμου ᾿Ασσυρίης ἔνδοϑεν αἰνύμενος" 
Τοῖς δ᾽ ἐπὶ κιννάμωμον ἐσάζεο, μηδὲ σε λήϑῃ 

:0. ᾿“γαρικον τούτοις ἰσοβαρὲς ϑέμεναι, 
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40 Ἢ ἔτι καὶ σμύρνης καὶ εὐόδμου κόστοιο 
Καὶ κρόκου, ὃν ἄνερον ϑρέψατο Κωρύκιον, 

Καὶ κασίην, ᾿Ινδήν σὲ βάλοις οὐώδεα νάρδον, 
Καὶ σχοῖνον γομάδων ϑαὔύμα φέροις ᾿Αράβων, 

5 Καὶ λίβανον μίσγοιο, καὶ ἀγλαϊὴν στήσαιο 
"ἄμμιγα κυανέῳ κατϑέμιενος πιεστέρει, 

Δικτάμνου «8 κλῶνας, ἰδὲ χλοεροῦ πρασίοιο 
Καὶ ῥῆον᾽ στοιχὰς δ᾽ οὐκ ἀπάνευϑε μένοι, 

Οὐδέ νυ πετροσέλινον, ἰδ᾽ εὐώδης καλαμίνϑη, 
4“, ΣΖριμυύ τε τερμίνϑου δάκρυ “ιβυσειάδος, 

Ζιγγίβερι ϑερμόν, κ᾽ εὔκλωνον πενταπέτηλον, 
Ἴ1εὡς δοιὰς δραχμῶν σ“τἀντα φέροι τριάδας 

Αὐτίκα, καὶ πολίου πισύρας ὁλκὰς βαρυέσσας. 
᾿Ηδὲ χαμαιζήλου πτόρϑον ἀγοις πίτυος, 

45 Καὶ στύραχος, μήου καὶ βοτρυόεντος ἀμώμου, 
Καὶ νάρδου, Γαλάτης ἣν ἐκόμισσεν ἀνήρ, 

“Ἰημνιάδος μίλτοιο, καὶ ἐκ Πόντοιο βάλοιο 
Φοῦ, καὶ Κρηταίης σπέρμα χαμαιδρυάδος, 

41 Μαλαβάϑρου καλὰ φύλλα καὶ ὀπταλέην χαλκῖτιν, 
10 Σ6ὋΜίογεσϑαε ῥίζης οὐ δίχα γεντιάδος 

"Ἄνισον, χυλόν ϑ᾽ ὑποκισείδος, ἠδὲ νυ καρπὸν 
Βαλσάμου, λιπαρὸν κύμμι διηνάμενος, 

Καὶ μαράϑρου σπέρμα, καὶ ᾿Ιδαῖον καρδάμωμιον 
Καὶ ψαφαρὸν στήσεις πταρϑέμιενος σέσελι. 

1:5 Ζάκρυον εὖ μίσγοιο βαλὼν κυανωσὸν ἀκάνθης, 
Θλάσπι σὺν τούτοις ἰσοβαρὲς τελέϑοι. 

Τόσσον δ᾽ ὑπερικοῦ, τόσσον δ᾽ ἐπιμίσγεται ἄμμι, 
Καὶ σαγαπηνὸν ἄγοις τετράδα τοσσατίην, 

Δοιὰς δ᾽ εἰσάξεις τά περ ΄]στριος ἔκβαλε κάστωρ 
0 Μήδεα, καὶ λεπτὴν ῥίζαν ἀριστολόχου, 

Δαύκου τε σπέρμα, καὶ αὐαλέην ἄσφαλτον 
᾿]οβόλων κοίταις ἀντία δαιομένην. 

Ἶσα δ᾽ ὁποῦ πάνακος συμιμίσγεο κενταυρείῳ, 
Χαλβανίδος λιπαρῆς ἰσόμορον ϑέμενος. 

105 Καὶ τὰ μὲν ἐν ϑυίῃ πολλῷ μαλϑάσσεο οἴνῳ, 
ὝὍσσα περ ὑγροτέροις δάκρυσιν ἐμφέρεται. 
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Κύψαι δ᾽ εὖ λεπτῶς, τὺ δέ κεν ξυλοειδέα πιώντα 
᾿Αἰχκταίῳ μίσγοις συγκεράσας μέλιτι. 

« , .᾿ ᾿ ω , ᾿ , 
ἴληκοις ὃς τηνδὲ μάκαρ τδατήναο ]}αίων, 

το Εἴτε σὲ Τρικκαῖοι δαῖμον ἔχουσε λόφοι, 
Ἢ “Ῥόδος, ἢ Βουρίψννα καὶ ἀγχιάλη ᾿Ππίδαυρος. 

“1λήκοις, ἱλαρὴν δ᾽ αἰὲν ἄναχτι δίδου 
Παῖδα τεὴν Πανάκειαν. ὁ δ᾽ εὐαγέεσσι ϑυηλαῖς 

“Ιλάσεται τὴν σὴν αἰὲν ἀνωδυνίην. 
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ΥΙΙ. 

ΦΤΟΥ͂ 

ΤΑΤΡΟΣΟΦΙΣΤΟΥ 

πὰ ἹἸΑΤΡΙΚΑ͂Ι ΑΠΟΡΙΑ͂Ι ΚΑΙ ΠΡΟΒΊΠΜΑ͂ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. 

ΡΝ 

Ῥ τα. 
ϑγῖὸ, 

Ῥ.351 1. Διὰ τί τὰ στρογγύλα ἕλκη δυσαλϑέστερα καϑέστηκε 
τῶν ἄλλων: οἱ μὲν οὖν ᾿“Προφίλειοι τὴν αἰτίαν ἀποδιδόασι, 
γεωμετρικῇ χρώμενοι ἀποδείξει" φασὶ γάρ, ὅτι τὰὶ κυκλικὰ 
σχήματα τῶν ἑλκῶν μικρὰ μὲν φαίνεται τῇ περιοχῇ, οὐ 

δ φοιαῦτα δ᾽ ἐστίν, ἀλλ᾽ ἔχει τῇ δυνάμιει μείζονα τὰ ἐμβαδά, 
ἤστερ φαίνεται. τὸ μεῖζον δὲ σιλείονος χρόνου δεῖται πρὸς 
φὴν ἐπούλωσιν" ὥστε εἰκότως τὰ τοιαῦτα ἕλκη φαίνεται 
δυσαλϑῆ, εἴ γε καὶ μικρὰ φαίνεται" κατὰ δὲ τὸ ἀληϑὲς οὐχ 

οὕτως ἔχει, ὠλλ᾽ ἐστὶ μείζονα. τοῦτο δὲ περικειμιένως 
10 διεκρούσατο ᾿“΄σκληπιάδης" εἴτις στρογγύλου ἕλκους ὑπο-- 

κειμένου, ἐπιδιέλῃ τοὶ παρακείμενα σώματα, ὥστε ἐκ τῆς 

ἐπιδιαιρέσεως γενέσϑαι ἐπιμηκέστερον τὸ σχῆμα τοῦ ἕλκους, 

ϑάττον ὧν γένοιτο ἢ ἐπούλωσις. τοῦτο δ᾽ ἐναντίον τῷ τοῦ 
“Ἡροφίλου ἀρέσκοντι. εἰ γὰρ τὸ μέγεϑος τοῦ ἕλκους, ὡς 

16 αὐτοί φασιν, αἴτιον γίνεται τῆς δυσϑεραστευσίας, ἐχρῆν τοῦ 

αὐτοῦ ὑποκειμένου μεγέϑους καὶ ἑτέρου προογινομένου ἐκ 
ὃ τῆς ἐπιδιαιρέσεως, μάλλον γίνεσϑαι δυσιατότερα ταῦτα, τὰ 

ἕλκη. αὐτὸς δὲ ὁ ᾿“σκληπιάδης τοιαύτην ἀποδίδωσιν αἷ- 
τἰαν" φησὶ γάρ, ὅτι ἐπὶ παντὸς πράγματος, ᾧ σύμφυτόν 

20 ἐστι τὸ κινεῖσϑαι, ἡ σφοδροτέρα κίνησις γίνεται ἐκ τῶν 
κατ αὐτὼ ἀρχῶν. ἀρχὰς δὲ λέγει τὰ μέσα τῶν κιγουμέ- 

332 νων. ὑποδείγμασε δὲ χρῆταε πρὸς σαφήνειαν τῇ τ τῶν 

σοφαμῶν κινήσει καὶ τῇ τοῦ πυρός. ὡς γοὶρ ἐπὶ τούτων 
μάλιστα κινεῖται καὶ σφοδρότερον τὰ μέσα, οὕτω συμβαί- 

5 ψγεὶ καὶ ἐπὶ τῶν ἑλκῶν" οἷόν τί ἐστι τὸ λεγόμενον, ἐπεὶ 
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τῶν ποταμῶν ἐπὶ τοῦ πλεονάζοντος μέρους σφοδροτέρα 
γίνεται ἡ κίνησις. πλεονάζει δὲ δηλονότι τὸ μέσον ἐν αὐ- 
φοῖς" ἐκεῖ γὰρ μάλιστα συντρέχει τὸ πλέον. ὁ δ᾽ ὅμοιος 
λόγος καὶ περὶ τῆς φλογὸς τοῦ πυρός. κατὰ γὰρ τὸν μέ- 
σον μάλιστα «τόπον σφοδρότερον κινεῖται αὕτη οὕτως, ὡς 
καὶ πολλάκις προαγαπηδᾶν κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τὴν φλόγα. 
ἐπεὶ οὖν καὶ τὰ στρογγύλα ἕλκη, καϑότι αὐτὰ ὥσπέρ 
συνῆκται, καὶ οἷον εἰς μέσα ἐστὶ κατὰ πᾶν μέρος, διὰ τοῦτο 

συμβαίνει σφοδροτέραν τὴν κίνησιν ἐπ᾽ αὐτῶν γίνεσϑαι. 
κίνησις δὲ γίνεται δηλονότε ὄγκων τινῶν φυσικῶς φερομέ- 

ψων ἐπὶ τὰ ἔξω διὰ τῶν πόρων, καὶ τῇ σφοδρᾷ τούτων 
σιαρόδῳ συμβαίνει ἀνακρούεσϑαι τὴν ἐπούλωσιν. ῥητέον δὲ 

σιρὸς τοῦτο, ὅτι εἰ τῶν ὄγκων ἡ σφοδρὰ κίνησις ἐπὶ τὸ ἔξω 
αἰτία γίγνεται τοῦ εἶναι τὼ τοιαῦτα ἕλκη δυσαλϑῆ, ἐχρῆν 
μάλιστα τοῦτο συμβαίνειν ἐπὶ τῶν ἀκμαζόντων" καὶ ἐκ 

τούτων ἄν συμβαίη ἕλκη ἐπ αὐτῶν τὰ τοιαῦτα" ἐπὶ γὰρ 
τούτων μάλιστά εἶσιν ὀξυκίνητοι οἱ ὄγκοι καὶ πολλοὶ τῷ 

σιλήϑει, ἐπὶ δὲ τῶν γεγηρακότων ὀλίγοι τὲ εἰσε καὶ νωχελεῖ 
τῇ κινήσει χρώνται᾽ καὶ ἐπίπαν ἐσὶ τούτων διαλϑέστερα 

τὰ τοιαῦτα τῶν ἑλκῶν γίνεται. ῥητέον οὖν, ὅτι ἐπὶ μὲν 

τῶν κατὰ οἱονεὶ ἐγγώνιον σχήμιω συνισταμένων ἑλκῶν συμ-- 
βαίνει τὴν ἐπιούλωσιν ϑάντον γίνεσϑαι, διὰ τὸ τὰ ὑγιεινὰ 
σώματα μᾶλλον εἶναι ἀλλήλων πλησίον, χκαϑὸ μάλιστα οἷον εἰ 

γωνία γίνεται τοῦ ἕλκους. τὰ δὲ ὑγιῆ οὐχ ὡς ἔτυχε συμ- 

92 

, --ὖ᾿ ᾿ - - ἦν - - 

βάλλεται τῇ ἐπουλώσει. καὶ δῆλον τοῦτο ἐκ τοῦ μᾶλλον 25 
εἶναι εὐεατότερα, ἔχοντα παρακείμενα σώματα, τοὺ δοκοῦντα 
μὲν ὑγιῆ, πιεπονϑότα δέ. ἐστὶ δὲ τῶν στρογγύλων τὰ ὑγιῆ 

᾿ σώματα πανταχόϑεν ἐσιίσης ἀφέστιγκε τῶν ἑλκῶν, καὶ πλέον 

 ἥἤστερ κατὰ σχῆμα τὸ ἐγγώνιον γινόμενον" ὥσπερ ἐσεὶ κύκλου 
εἰ λάβοιμεν ἐκ βραχέος διαστήματος σημεῖά τινὰ καὶ ἐπι- 

ξεύξοιμεν εὐθεῖαν κατὰ τὰ σημεῖα, καὶ ὁμοίως ἐφ᾽ ἑτέρου 

φριγώνου, ὧν οὕτω τύχῃ, καὶ ἐπιζεύξοιμεν βραχυ ἀπὸ τῆς 
γωνίας διαστήσαντες, εὐρίσκεταε μείζων ἡ ἐν τῷ κύκλῳ 
ἐπιζευχϑεῖσα εὐθεῖα" οὕτω καὶ ἐπὲ τῶν στρογγύλων ἑλκῶν 

γεὶ ῥᾳδίαν τὴν ἐπούλωσιν γίνεσϑαι ἐπὶ τῶν κατὰ γωνιώ- 
δὲς σχῆμα γινομένων, διὰ τὸ τὰ ὑγιεινὰ σώματα μᾶλλον 

ἐξ ε 10 

. 

ὃ 

399 

- " ᾿ Ὅτῳ - ' 
καὶ τῶν μὴ τοιούτων ἔχει, ὡς ἔφαμεν. διὰ τοῦτο συμβαί-- 35 
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εἶναι πλησίον ἀλλήλων, καὶ συμβάλλεσθαι ταῦτα «τῇ ἐπου--: 
λώσει" ὅϑεν καὶ ὡς ἐπίπαν ἀπὸ τῶν ἄκρων ἄρχεται ἡ ἐπού- 
λωσις  καϑὸ μάλιστα συνεργεῖ ἀπὸ τῶν παρακειμένων ὑζγιει-- 

ψῶν σωμάτων. ἐπι δὲ τῶν στρογγύλων διὰ τὸ πανεαχόϑεν 
5 ἐπίσης ἀφεστᾶναι τὸ ὑγιεινὰ ἀλλήλων καὶ μὴ δύνασϑαι 

συναιρεῖσϑαι τῇ ἐπουλώσει, μὴ ῥάδιον γίνεσθαι ταύτην. 
2. Διὰ τί ἐπιτήδεια τὰ ἄκρα μέρη τοῦ σώματος πρὸς 

ψομήν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κοῖλα; ἢ ἐπειδὴ ἢ νομὴ νέκρω-- 
σἰς τίς ἐστε καὶ σῆψις, εὐπερίψυκτα δὲ τὰ ἄκρα δι’ ἔνδειαν 

38 ὕλης, ὡς διὰ τοῦτο τὴν νέκρωσιν ὑπομένειν" τὰ δὲ κοῖλα, 
διὰ τὸ πλεονάζειν ἐν αὐτοῖς ὕλην ὑγρὼν καὶ διὰ τοῦτο τὴν 
σῆψιν ὑπομένειν. 

3. Διὰὼ «ἱ ὑγιαζομένων τῶν ἑλκῶν καὶ λεσιτυνομένων 

«ὧν φλεγμονῶν, κνησμοὶ γίνονται: δητέον, ἐπειδὴ ἐπικρα-- 
16 τεῖ τότε τὸ οἰχεῖον. ἐπικρατοῦν δὲ τοῦτο τὸ ἀνοίκειον ἀπε-- 

λαύνει ἐκ τοῦ βάϑους. ἡ φύσις δὲ ἥδεται χωριζομένου τοῦ 
ἀνοικείου. 

4. Διὼ «ἰ ἐπὶ «ὧν ὑδρωπικῶν δίψα γίνεται, καίτοι 
πολλοῦ τοῦ ὑγροῦ ὑποκειμένου: ῥητέον, ὅτε ἡ ὄρεξις αὕτη 

30 γίνεται κατ᾽ ἐπιζήτησιν τοῦ κατὰ φύσιν ὑγροῦ, οὐ τοῦ 

σαρὰ φύσιν. τὸ δὲ παρακείμενον ἐπὶ τούτων παρὰ φύσιν 
ἐστί. γίνεται δὲ ἡ ἀνάπαυλα τῆς ὀρέξεως, παρατιϑεμένου 
τοῦ κατὰ φύσιν ὑγροῦ. ἢ ὅτι οὐκ εἰς δεομένους πόρους τὸ 

κατὰ φύσιν ὑγρὸν μερίζεται, ἀλλ᾽ ἔξω διωθεῖται. διψῶσιν 
"δοῦν ὡς μὴ πίνοντες. ν 

ὅ. Διὰ τί μὴ ὄντες ἐν δίψει, εἰ περιβάλλοιμεν πρὸς 
λουτρόν, προσγίνεται τὸ διψῶν, καὶ ἀνάπαλιν, εἰ ἐν δίψει 
ὄντες, παύεται τὸ δίψος: ὅτι τὸ δίψος γίνεται κατὰ ξηρό-- 

3834 τητα. εἰ οὖν διψῶντες περιβάλλοιμεν τὸ λουτρόν, τὸ σῶμα, 
Ὁ διὰ τὸ μετέχειν ζωτικῆς δυνάμεως αὐτό, οἱονεὶ ἐπισπᾶται 

διὰ τῶν τῆς ἐπιφανείας πόρων τὸ ὑγρὸν, καὶ οὕτω συμι- 
βαίνει ὑγραίνεοϑαι τὸ βάϑος, ἐξ οὗ μάλιστα γίνεται «ὸ 
δίψος. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ διψώψτων καὶ περιβαλλόντων «τῷ 

λουτρόν, ὑπόκειται ὑγρὸν ἐν τῷ σώματι καὶ σιροΐεταε τοῦτο 
36 διὰ τῶν ἱδρώτων, διὰ τὸ μὴ. ἀντιποιεῖσθαι ὑγρασίας. 

θ. Διὰ «ἰ ἐπὶ τῶν ἧπαρ ἢ σπλῆνα ἢ πνεύμονα πα- 
σχύντων, ἐπὶ τὸ πεπονϑὸς ῥῴων. ἡ κατάκλισις : καὶ μὴν 
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ἐχρῆν ἐπιϑλιβομένων τῶν μερῶν σφοδρύνεσϑαι τὰ ἀλγή-- 
ματα. ἀλλὰ ῥητέον, ὅτι ἐπὶ τὸ ἐναντίον εἰ γένοιτο ἡ κατά- 
κλισις, ὡς ἐκκρεμασμιος τις γίνεται. ἐχκρεμαμέγων δὲ τῶν 
πεπονθότων, μείζων ἡ κατάκλισις γίνεται. 

ἤ. Διὼ «ί ὡς ἐπίπαν ἐν τοῖς παροξυσμοῖς τὰ ἄλρα ὁ 

σιεριψύχεται: ὅτι ἐφ᾽ ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως γίνεται, ἐπ᾽ 
ἐκεῖνα συντρέχουσιν αἱ ὕλαι. ἡ δὲ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐν 
τῷ βάϑει τῶν μέσων. εἰκὸς οὖν ἐπὶ τοῦτο τὸ μέρος συν-- 
φρεχούσης τῆς ὕλης ἔκ παντὸς μέρους τοῦ σώματος ἀπο- 
συλᾶσϑαι καὶ τὰ ἄκρα τῆς περιεχομένης ἐν αὐτοῖς ὕλης 10 

καὶ φέρεσϑαι ἐπὶ τὸ μέσον. ἀποσυληϑέντα γὰρ ἐκεῖνα καὶ 
ἐν ἐνδείᾳ τῆς ὕλης γενόμενα, τὴν περίψυξιν ὑπομένει. 9588 

8. Ἢ ἡδονὴ ὥσπερ διάχυσις καὶ ἄνεσις τοῦ σώματός 

ἐστε, καὶ τοῦτο τρόπον τινὰ αὐτὴ ἡ αἴσϑησις παρεγγυᾷ. 
δῆλον δέ, ὅτι καὶ ἡ ἡδονὴ γίνεται ὕπνου γενομένου. καὶ ι5 
τοῦτο ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ, καὶ ὃ ποιητής, ἐν πολλοῖς νήδυ- 

μον αὐτὸν ὀνομάζων, ὡς ἂν ἡδονῆς παρεκτικῦν. Εἰ τοί- 

ψυν ἡ ἡδονὴ διάχυσίς ἐστε τοῦ σώματος, ταὐτὴν δὲ ἀπερ- 
γάζεται ὁ ὕπνος, τί οὐ χαλαστικὸν μᾶλλόν φαμεν τὸν ὕτνον, 
ἥἤτιερ πυκνωτικόν, ὡς οἴονται οἱ μεϑοδικοί; ἀλλὼ καὶ ἡ διὸ 20 

σκάφης αἰώρα χαλαστική ἐστι, καὶ τῷ παραλαμβάνεσϑαι 
φαύτην ὑπνώδεις π'ως γίνονται, καταφερόμενοι μεϑ'᾽ ἦδο-- 
γῆς τινος, ὥστε καὶ ἐκ τούτων ἐστὶ συμιβαλεῖν, ὅτι ἄρα 
μᾶλλον ἐστι χαλαστικὸς ὁ ὕπνος, ἤσττερ ἐφεκτικός. Ἂ πρὸς 
φοῦτο ῥητέον, ὅτι οὐ πάνυ συμβεβηκὸς ἐστε τοῦ ὕπνου 5 
ἡδονή, ἀλλὰ συμβαίνει τούτου γενομένου, τὴν ἡδονὴν 338 

ο γίγνεσϑαι διὰ τὸ τὸ σώματα εἰς τὸ οἰκεῖον ἀποκαϑίστασϑαι 
ο. κατάστημα, οἱονεὶ ὑφιεμένου τοῦ κόπου ἐκ τῶν ἐνεργειῶν 

τῶν ἐν τῇ ἐγρηγόρσει" ὅτι δὲ οὐ πάντως ἡ ἡδονὴ γίνεται 

διὰ τὴν διάχυσιν τῶν σωμάτων, ἐντεῦϑέν ἔστιν εὑρεῖν" 30 

ἢ δίψα κατὰ ξηρότητα γίνεται" ἡ δὲ ξηρότης πύκνωσιν 
ἀπεργάζεται. διψῶντες οὖν ἔσϑ᾽ ὅτε εἰ προσενεγκοίμεθα ὃ 
ὕδωρ ψυχρόν, ἡδόμεϑα σφόδρα, καίτοι τῆς προὐποκειμέ- 
γῆς πυκνότητος ἐπιτεινομένης ἐκ τῆς μίξεως τοῦ ψυχροῦ. 

καὶ ὥσπερ τὸ ψυχρὸν οὐ λέγομεν χαλαστικὸν διὰ τὸ ἦδο-- 35 
ψὴν ἐμποιεῖν τοῖς σώμασιν, οὕτω οὐδὲ τὸν ὕπνον ἂν εἴ- 
ποίμεν χαλαστικῦν, ἐπειδὴ ἡδονῆς γίγνεται παρεκτικός. 

10" 
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γίγνεται γάρ, ὡς ἔφαμεν, ἡ ἡδονὴ διὰ τὴν εἰρημένην αἰ- 
“φίαν. ἡ δὲ διὰ τῆς σχάφης αἰώρα διαφορητικὴ μὲν εἶναι 
δύναται τῶν παχυμερῶν σωμάτων, τοῦ δὲ αἰσϑητικοῦ σινεύ-- 
ματος πυκνωτική, ἐπιϑολοῦσα αὐτὸ καὶ συστέλλουσα διὰ 

5 τὴν ἀκινησίαν τῶν λοιπῶν ὑλῶν. συστελλομένου γὰρ τού- 
φου, ὕπνον ἐπιγίνεσϑαι συμβαίνει. καὶ οὐ δεῖ ϑαυμάζειν, 

εἰ ἡ αὐτὴ αἰώρα διαφορεῖ μὲν τὸ σῶμα, πυχνοῖ δὲ (ὡς 
ἔφαμεν) τὸ αἰσϑητιχὸν πνεῦμα. ὥσπερ γὰρ τὸ ϑερμὸν 
ὕδωρ ἀνίησι μὲν τὰ ἡμέτερα σώματα, εἶ δὲ ἐσπιχυϑείη πυρί, 

τὸ σβέννυσι τοῦτο, οὕτω καὶ ἡ αἰώρα τῶν ἐναντίων ἐστὶ 

ποιητική. καὶ πολλὰ ἂν τις εὕροι τὰ ἐναντία ἀποτελεῖν δυ- 
ψάμιενα. 

9. Διὼ τί ἐπὶ «ὧν ἐν τῇ κεφαλῇ τραυμάτων, διαιρέ- 
σεως γινομένης ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε καὶ μήνιγγα φρωϑῆναι, 

35 καὶ περιγεγονότων τῶν πεπονϑότων καὶ λοισιὸν εἰς ἀσού-- 
λωσιν ἐλϑόντων τῶν τραυμάτων σπασμὸς ἔσϑ᾽ ὅτε γίνεται, 
ὥστε καὶ ἀπόλλυσϑαι τοὺς τοῦτο παϑόντας:; ῥητέον οὖν 
ὅτι φυσικῶς πάλλοντος τοῦ ἐγκεφάλου, συμβαίνει τὴν μή- 
ψιγγα προστρίβεσϑαι τοῖς ὀστέοις τοῖς περικειμένοις, ἀφ᾽ 

0 ὧν ἐκομίσϑη τὰ ἀφαιρεθέντα, καὶ προστριβομένην ἀνελ- 

κοὔσϑαι" ἀνελκώσεως δὲ γενομένης, καὶ ῥυπωϑείσης, καὶ 
336 μὴ δυναμένης τῆς ὕλης ἐκείνης τῆς συλλεχϑείσης ἐκ τῆς 

ἑλκώσεως διαπνευσϑῆναι (διὰ τὸ ἤδη σαρκοφυῆσαι τὰ ἐπι-- 
κείμενα σώματα, ἅμα καὶ διὰ τὸ εἶναι στυκνοτέραν τὴν 

"5 γενομένην οὐλὴν) χωρεῖν ταύτην (λέγω δὲ τὴν συλλεχϑεῖ- 
σῶν ἐκ «ἧς ἑλκώσεως ὕλην) ἐπὶ τοὶ κύρια μέρη τοῦ ἐγκςε- 
φάλου, καὶ ϑλίψιν ἀπεργάζεσθαι, ὥστε καὶ τὸν σπασμὸν 

ἐσακολουϑεῖν, μὴ δυνηϑεισῶν τῶν ὑλῶν διαπνεῖσθαι, τῷ 
τὴν οὐλήν, σάρκωσιν παρὰ φύσιν οὖσαν, σκληρὰν γίνεσϑαι. 

30 10. Πάντῃ τοῦτο π᾿ιαρατετήρηται, ὅτι τραυμώτων περὶ 

κεφαλὴν γινομένων τοσούτων, ὡς καὶ ὀστῶν διαίρεσιν γί-- 
γνεσϑαι, ἐπικινδυνώτερα μὲν τὰ περὶ τὴν κορυφὴν καὶ 

ὃ βρέγμα, ἐλϑόντα δὲ εἰς ἐπούλωσιν, εὐϊατοτέρα τυγχάνει 
τῶν περὶ τὸ ἰνίον συστάντων τραυμάτων. “ῬΡητέον, ὅτι 

35 κυριώτερα τὰ περὶ τὸ βρέγμα μέρη ὄντα, λεπτὴν ἔχει τὴν 
ἐπικειμένην μήνιγγα, καὶ εἰκὸς διὰ τοῦτο ἐπικίνδυνον εἶναι 

τὸ μέρος" πρὸς δὲ ἐπούλωοιν ἐλϑόντα εὐιατότερά ἐστιν ἐκ 
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τῆς τῶν κυριωτέρων μερῶν συνεργείας σφοδροτέρας γινο- 

μένης" τὰ δὲ περὶ τὸ ἐνίον. ἀκινδυνώτερά ἐστι, διὰ τὸ τὴν 
ἐπικειμένην τοῖς τόσιοις μήνιγγα σαρκώδη; εἶναι, δυσιατό- 

ξερὰ δέ, τῷ μήτε συνεργείας φοιαύτης τινὸς τυγχάνειν, 

ἀλλὰ μὴν καὶ σύνοδον γινομένην ἀναξηραίνειν τὰ μέρη. 9 

11. "ει δὲ τοῦτο παρατετήρηται, ὅτι ἐφ᾽ ὧν τοιαῦτα 

τραύματα «ιερὶ τὴν κεφαλήν ἐστιν, εἰ συμβαίνει αὐτομά-- 
τως λυϑῆναι τὴν κοιλίαν, ϑάνατος ἐπιγίνεται" εἰ δὲ λόγῳ 

τῆς διαίτης, τὴν τῆς σωτηρίας πρόνοιαν ὑποφαίνει. Ὅτι 

εἰ μὲν αὐτομάτως ἢ γαστὴρ ὑπεξέλθοι, ἐκ τῆς κεφαλῆς 
τὴν ὑπόστασιν ἔχουσα διὰ τὸ πώϑος, κίνδυνον ἀπειλεῖ, 

τοῦ πάϑους περιγιγνομένου τῆς φύσεως" εἰ δὲ λόγῳ τῆς 
διαίτης εἴη αὐτῇ ἐξυγρανϑεῖσα., λεπτοποιουμένης τῆς ὕλης 

καὶ ἐπὶ τὰ κάτω μέρη συνδιδομένης » μένει τὰ περὶ τὴν 
κεφαλὴν μέρη ἀνενόχλητα, καὶ οὕτω μηδενὸς πὸ ἀφρδιῃ συνε- 86 

δρεύοντος, εὐΐατα γίνεται. 

- 0 

12. Διὰ τί ἡ ἐκ τῆς ἀνϑρακιᾶς ϑέρμη ὡς ἐπίσταν κε- 
, ἣ ’ ε - “ 2 , “ 

φαλαλγίας ἐστὶ σιοιητική, ἢ δὲ τῶν ξύλων οὐ τοιαύτη: τε 

ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ἀνθράκων ὑπερβάλλουσα ϑέρμη πυκνοῖ 337 
, , « , ὼ 

κατά τινὰ ξηρότητα" ἡ δὲ ἐκ τῶν ξύλων ἔχει καὶ ἰκμάδα "0 
δ, ὦ - » Ἔ .- 

τινά, ἥτις δηλοῦται καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ καπνοῦ. ὃ γὰρ καπνὸς 
- ᾽ ὡς ᾿ « , ᾽ Π ’ ὦ, , 

τῆς ἐν τοῖς ξύλοις ὑγρασίας ἐοτὶ δηλωτικὸς" δεῖ δὲ τοὺς 

ἄνθρακας σβεννύειν ἐν οἴνω ὀλίγῳ, ἵνα ἐκ τούτου μὴ 
" ᾽ ε ε ἢ Ἂ : Φ᾽ , 

σαρακολουϑῇ αὐτοῖς ἡ γινομένη ἐξ αὐτῶν βλάβη. 

18. Διὰ εἰ ἐπὶ τῶν ϑαλαττουργῶν μάλιστα ἐπισιολάζει 55 

τὰ πτερύγια: γίνεται μὲν γὰρ καὶ ἐν ἄλλοις, ἐπιπολάζει 
- ᾿ ΄ , 

δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν ϑάλατταν ἐργαζομένων. “Ῥητέον οὖν, 
ὅτι διαφοραὶ πτερυγίων εἰσὶ δύο" ἢ γὰρ γίνεται, ὁτὲ μὲν 

- «ε - - πα »Ψ ΄ 

τῆς ὑποκειμένης τῷ κανϑῷ τοῦ ὀφϑαλμοῦ κατὰ φύσιν 
Αι . » 

σαρκος ἐπεκεεινομένης, ἢ ἐξ συναυξήσεως, ὁτὲ δὲ τοῦ 30 
λεπτοῦ καὶ σεεριτεταβιένου ὑμένος περιτυλουμένου καὶ ἐξοι- 

, ΕΣ Γὰ ᾽ ᾿ ΓΕσν δαίνοντος. ἔστε δὲ οὗτος ἐπὶ μὲν ἀνθρώπων δυούρατος δι᾽ 
ε {λλ λ , Ε ,᾽ κι ᾿ ΄ ᾿ ᾿ ᾿ - 

ὑπερβαλλουσαν λεπτότητα, ἐπὶ δὲ ζώων καὶ μάλιστα ἀρνειῶν 
͵ ᾿ Ν ε ὴ 

ἐκδηλότατος, παχύτερος ὑπάρχων" οὐ μὴν ἐπ᾽ ἀνθρώπου. 
ξ ᾿ - ᾿ -» 

οὗτος τοίνυν ἐκ τῶν ϑαλαττίων ἀτμῶν δριμυτέρων ὄντων ᾿ 

ἐσεὶ βιβρωσκχόμενος, καὶ τύλωσιν μετὰ φλιγβόνηρ ἄνα- 

δέχεται, ὡς ἐκ τούτου πωχυνϑέντος τὸ τοῦ τιτερυγίου τιά- 
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ϑὸος ὑφίστασϑαι. ἴσμεν δέ, ὅτι δύο διαφοραί εἶσι πτερυγίων" 
καὶ τὰ μέν ἐστι προσηρτημένα, τὰ δὲ ὥσπερ συμπεφυκότα. 

14. Διὰ τί αἱ μιοψοσιάϑειαι τῶν ὀφϑαλμῶν στραγγό- 

φεραί εἰσιν; ἢ ὅτι τοῦ ἑτέρου κατὰ φύσιν διακειμένου καὶ 
5 κινουμένου φυσικήν τινὰ κίνησιν, συγκινεῖται καὶ ὃ πεπον-- 
ϑώς, τῷ ἐκ μιᾶς βάσεως αὐτῶν τὴν φύσιν εἶναι, καὶ διὰ 
τοῦτο τῇ συγκινήσει παροξύνει τὸν πεπονθότα; χρεία γὰρ 
ἠρεμίας ἐστὶ τῷ κάμνοντι. ἀμφοτέρων δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ 
πασχόντων, μετριώτερον γίνεται σάϑος. ἅμα γὰρ ἑκάτερος 

10 ἠρεμεῖ καὶ οὐ παροξύνεται" καὶ οὕτως ἐκ τῆς ἠρεμίας ῥώμη 
φαχεῖα γίνεται. 

1ὅ. Διὰ εἰ ἐπ᾽ ἐνίων ὀφϑαλμιασάντων σιυρετὸς εἰ ἐπι-- 
γίγνοιτο, λύει ταύτην, ἐπ᾽ ἐνίων δὲ οὐ μόνον οὐ λύει, 
ἀλλὰ καὶ πήρωσιν ἀπεργάζεται τελείαν; τίς οὖν ἡ αἰτία τοῦ 

15 ἐπὶ μὲν ἐνίων ὑγιάζειν, ἐπὶ δ᾽ ἐνίων ἀφανίζειν ; Ὅτε ὁ τιυ-- 

37 ρετὸς ἐπιγίνεται λόγῳ τινὶ μετασυγπρίσεως" καὶ εἶ μὲν εἴη 
338 οὗτος μέτριος, τῷ καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ γεγενημένην μετα- 

σύγκρισιν μετρίαν εἶναι, ὠφέλειαν παρακολουϑεῖν συμβαί- 
Ψει. εἰ δὲ σφοδρὸς εἴη εἰσβαλωὼν οὗτος, τῷ καὶ τὴν κίνησιν 

20 σφοδροτέραν γίνεσϑαι, ἡ ἐσχάτη βλάβη παρακολουϑεῖ. Εἴ- 
σοι δ᾽ ἂν τις, ὅτι καὶ ὁ πυρετὸς ἀναξηραντικός" καὶ ὅτι 
μὲν ἀναξηρανεικός, ἴδοι ἄν τις ἐκ τοῦ παρακολουϑοῦντος 
δίψους τοῖς πυρέττουσιν" ὅτε δὲ καὶ ἐνασιοσκητυτικός, δηλοῖ 
ἐκ τοῦ, ἐπιγινομένου τούτου, περισσοπαϑεῖν τινα «ὧν μιε- 

5 ρῶν. 'καὶ ἡ μὲν ὠφέλεια γίνεται, ἀναξηραντικοῦ συμπιε- 

σόντος, διὰ τὸ ἐπερχόμενον δεύμωα ἀναξηραίνεσϑαι. ὅτε 
δὲ βλάπτει, ἐναποσκητιτικὸς οὗτος ὑπάρχει, καὶ τῷ τὰ πα- 

ϑόντα μέρη μᾶλλον ἐμπιαϑέστερα ὄντα, ἐπιδέχεσϑαι πλείονα, 
καὶ τῷ ἐπιστηρίξειν ἐναποσκηστικον τυγχάνοντα. καὶ οὕτως 

30 ἡ πήρωσις γίνοται ἐκ τῆς πολλῆς σχήψεως. 
10. Διὼ τί ἐν τῷ ϑέρει μᾶλλον αἱ ὀφϑαλμίαι γίνον-- 

ζαι, ἥπερ ταῖς ἄλλαις ὥραις, καίτοι ξηροῦ τούτου ὑπαάρ- 

χοντος καὶ ἀλεεινοῦ ; ἔδει γὰρ διὰ μὲν τὸ παρακολουϑεῖν 
τῷ καιρῷ ξηρόν, ῥεῦμα μὴ γίνεσϑαι᾽ οὐ μὴν οὐδὲ κατὼ 

ὃ στέγνωσιν συμβαίνειν ὥφελεν διὰ τὴν προσοῦσαν ἀλέαν. 

“Ρητέον, ὅτι εἰ καὶ ταῦτα παρακολουθεῖ, ἀλλ᾽ ὅμως «τὸ 

φαιδρὸν πολὺ ὅν, μᾶλλον βλάπτει τὰς ὄψεις, διὰ τὸ πᾶν 
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τὸ ὑπὲρ τὸ μέσον λευκόν, ταρακτικὸν καὶ συγχυτικὸν εἶναι. 
οὕτω γὰρ καὶ ἠρεμίαν προστάσσοντες κελεύομεν ἐν σχο- 
φεινῷ τόπου μέρεε ταύτην παραλαμβάνεσϑαι, ὡς πᾶσαν 
τὴν συγκριτικὴν αἰτίαν φεύγειν. ἐν τῷ οὖν ϑέρει τὸ αἴτιον 

τῆς ὀφϑαλμίας, καϑωὼς δέδεικται, ὑπάρχει τὸ φαιδρὸν 5 

τοῦ ἡλίου. 
17. Διὰ τὶ, ὁμοιότητος ὑπαρχούσης ἐπί τε τῶν ὀφϑαλ- 

μῶν καὶ τῶν ὦτων, ὀφϑαλμὸς ὀφϑαλμῷ συμπάσχει, [οὖς 
Ἐν μον Ὁ ΊΥΝ ἔτο ον ΣΧ : Κη 

δὲ ὠετὶ οὐχ ἔτι]: Ὅτι οὐ μόνον οὁμοιοτῆς ἐπὶ τῶν ὀφϑαλ- 

μῶν ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ πολλὴ ἐγγύτης ἐπὶ δὲ τῶν των; τὖ 
σολύ ἐστὲ τὸ μεταξὺ διάστημα. καὶ ὅτι τὰ μὲν τὧν ὀφϑαλ- 
μῶν συγκινητιχὰ ἐκ τῶν ἔνδοϑεν τὴν ἀρχὴν ἀπ Ὁ 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀκοῶν, ἔξωϑεν προσπίπτει. 
18. “Διὰ τί τινες τῶν ὀφϑαλμιασάντων ὀξύτερον ὁρῶ- 

σιν: ἢ δῆλον, ὅτι ᾧ λόγῳ τὰ ἀποδαχρυτικὰ κολλύρια ὀξυ- 839 
δορκικὰ λέγεται, τῷ ἐκ τῆς ἀποδωκρύσεως καὶ οἷς εἰπεῖν 

καθάρσεως ὀξύτερον ὁρᾶν τοὺς χρωμένους" οὕτω καὶ ἐπὶ 38 
τῶν ἐκ τῆς ὀφϑαλμίας ὠἀποδακρυσάντων, ἐκ παχυτέρας καὶ 

ἐπικειμένης τινὸς ὕλης συμβαίνει τὸ ἄμεινον ὁρᾶν, καϑάρ- 

σεῶς γενομένης: 20 
19. Διὰ τί ἐπὶ τῶν μελλόντων ὑποχεῖσϑαι, συμβαίνει 

ὁράσϑαι κωνωποειδὴ καὶ μυιοειδὴ καὶ μυρμηκοειδῆ, καὶ 

ὅσα παρακολουϑεῖν πέφυπεν; ἢ δῆλον, ὅτι ὁποίαν τὴν πῆξιν 
λάβοι τὸ ὑγρόν, τοιαῦτα καὶ ὑπιοτσίτιτειν ἀνάγκη ἅμα τῷ 
ἄρξασϑαι “τήγνυσϑαι τὸ ὑγρόν. χαὶ ἔτι, κατὰ τὴν αὐτὴν :5 
ἐπιβολὴν ἐνεργεῖ τὸ ὁρατικὸν διὰ παντὸς τοῦ ὁρατικοῦ " 
ἀλλὰ γὰρ ἐμποδίξεται κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ μέρη, καϑ'᾽ ἃ μάλιστα 
ἡ πῆξις γίνεται. οἷον οὖν ἄν συμβῆ τὸ πρωτοπαγὲς τοῦ 
ὑγροῦ σχῆμα, τοιαῦται καὶ αἱ ὠντιλήψεις γίνονται τῶν 
ἐκτὸς ὑποκειμένων. 30 

20. Διὰ τί οἱ χασκόμενοι ἐστ᾽ ἔλαττον ἀκούουσιν ; ὅτι 
ἐν τῷ διίστασϑαι τὰς γένυς, συμπιέζεται ἡ ἀκοή, ἅμα 
καὶ πνεύματος κατεχομένου, ὅϑεν καὶ ἤχοι γίνονται. τοῦ 

οὖν ἔξωϑεν ἀέρος μι) ἔχοντος παρείσδυσιν, οὐ γίνεται ἀν-- 
εἰληψις. ᾿ 38 

21. Διὰ τἰ σκαλευόντων ἡμῶν τὰς ἀκοὰς οἷα μηλω- 
εἰσιν ἤ τισιν ἄλλοις, συμβαίνει βῆχα κινεῖσϑαι, ὥσπερ ὃ 

΄ 
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ἐρεϑιξομένης τῆς ἀρτηρίας; ἢ ὅτι πολλὴ συγγένεια οὐ τῇ 
φωνῇ μιόνῃ πρὸς φὴν ἀκοήν; ἀλλὰ καὶ τοῖς μέρεσι πρὸς 

τὰ μέρη οὕτως, ὡς καὶ τὸ φωνητικὸν ὄργανον συμπαϑεῖν. 
γίνεται δὲ τὸ βηχίον ἐν τῷ φωνητικῷ. 

δ 22. Ἴἵνος ἕνεκα τῶν κεφαλαλγούντων οἱ μὲν ὀξέως 

αἰσϑάνονται τῶν φωνῶν, οἱ δὲ οὐδόλως αἰσϑάνονται; ἢ 
δῆλον τό, ἐὼν γένωνται σφοδραὶ αἱ κεφαλαλγίαι, ὡς σφή-- 
ψωσιν στλείονα γενέσϑαι προηγησαμένης καὶ σκοτώσεως, 

συμβαίνει τὸν νοῦν κατὰ φύσιν μὴ διακεῖσϑαι᾽ νοῦς δὲ 
οὐρᾷ, ὡς φησί τις τῶν ἀρχαίων", ὥστε καὶ τούτου κακω-- 

ϑέντος, καὶ τῆς φωνήσεως ὑποκειμένης, εἰκότως οὐκ ἀντι-- 
λαμβάνονται τῶν φωνῶν. 

23. Διὼ εἰ κώφωσιν ἔχοντες διὰ τῶν μυκτήρων φϑέγ- 
γονται; δῆλον, ὅτι ἐκ πρώτου τοῦ πάϑους συναισϑήσεις 

8340 γίνονται αὐτοῖς, οἷον εἰς δύναμιν ἀνευρύνουσε τὰς ἀκοάς" 
ὧν ἀνευρυνομένων καὶ οἱ πόροι ἀνευρύνονται τῶν μυκτή- 

ρων ἐκ τῆς διαστάσεως μυσάντων. οὕτω δὲ τοῦ πνεύμα- 
τος ἐκ τῆς διαστάσεως φερομένου, εὐμώρθα ὥσπερ φϑογγή 
τις ἀποτελεῖται. ' 

39 24. Διὰ τί ἡ πολυυπινία καὶ ἡ τρλρμ ἡ ἐπιπολὺ 
γενομένη βάρος ἐμποιοῦσι τῇ κεφαλῇ: καὶ οὐκ ἔστι λέγειν 

ὅτι ὡς ὑπερβολαὶ κακοῦσε τὸ σώμα" οὐ γαρ τοῦτό ἐστι τὸ 
ζητούμενον, ὅτι διὰ τἰ κακοῦται ἡ κεφαλὴ ὑπὸ τῶν ἐναν-- 
«ίων, ἀλλ᾽ ὅτε διὼ τί τὸ αὐτὸ πρὸς ἀκρίβειαν ἐπιγίνεται 

5 σύμπτωμα ἔκ τε τῆς ἀγρυπνίας καὶ πολυυπνίας, ἐναντίων 

ὄντων: ἹῬητέον οὖν, ὅτε ἐκ μὲν τῆς πολυυτονίας τοῦτο 
συμβαίνει, τῆς ἀναπεμστομένης εἰς τὴν κεφαλὴν ὕλης μὴ 
δυναμένης διαπνεῖσϑαι διὰ τὴν σπυχνότητα τὴν ἐκ τοῦ 
ὕπνου. ᾿Επὶ δὲ τῆς ἀγρυπνίας τὸ αὐτὸ ἀποτελεῖται διὰ 

30 φήνδε τὴν αἰτίαν" λεπτοποιουμένων γὰρ τῶν ὑλῶν ἐκ τῶν 

ἐν τῇ ἐγρηγόρσει ἐνεργειῶν, ἀναδίδονταί τινες ἀτμοὶ εἰς τὰ 
μιεφεωρόύτερα (οὕτω γὰρ καὶ εἰς τὴν κεφαλὴν) καὶ συμιβαί-- 

ψεὶ ἐπὶ στλεῖον λεπτοποιουμένης τῆς ὕλης ἐκ τῆς συντόνου 

ἀγρυπνίας ἐπὶ πλέον καὶ τὴν ἀνάδοσιν γίνεσϑαι. συμ.-- 

3. βαίνει δὲ ἐκ τῆς ἀγρυπνίας μὴ τὰς τροφὰς κατὰ λόγον 
διοικεῖσθαι, ἀλλὰ τρέπεσϑαι ἐπὶ τὸ ἐφθαρμένον" ὡς καὶ 

αὐτοὺς τοὺς ἀναδιδομένους εἰς τὴν κεφαλὴν ἀτμοὺς μὴ 
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μόνον διὰ τὸ πλῆϑος ταύτην βαρεῖν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τε- 
τράφϑαι ἐπὶ τὸ χεῖρον τὴν τροφήν. 

φῦ. Διὰ τἰ οἱ μὲν ἐγρηγορότες ἐν τῷ φωτὶ τῆς σελή-- ὃ 

γῆς, κἂν ἐπὶ πολυ τύχωσιν ἐν τούτῳ διατρίβοντες, οὐδὲν 
ὅλως βλάπτονται ὑπὸ τούτου, οἱ δὲ καϑεύδοντες ἐπὶ τούτῳ 5 
σφηγοῦνται τὰς κεφαλάς: ἢ δῆλον, ὅτε ϑερμοῦ τε ἅμα ὃν- 
τος καὶ ὑγροῦ τοῦ ταύτης φωτός, βαρύνονται τὰς κεραλὰς 

οἱ ἐν τούτῳ καϑεύδοντες : ἢ τοῦτο συμβαίνει τρόπον σιλη-- 
γοειδῆ ἐπὶ τῶν καϑευδόντων προσπίπτοντος ἰοῦ φωτός, 
διὰ τὸ συμσεςλέχϑαι βαρύτητι τῇ ἐκ τῆς ὑγρότητος, ὥσστερ τὸ 
ἐπὶ τῶν μετὰ ἀράξεως κρουνιζομένων: ἐπὶ γὰρ τούτων; 
διὰ τὴν ἄραξιν, τιληγοειδεῖς γίνονται αἱ ἐπίρροιαι, ὡς σφή-- 8341 

ψωσιν μᾶλλον ἢ ἀραίωσιν γίνεσϑαι. οὕτως οὖν συμβαίνει 
καὶ τοῦ φωτὸς τῆς σελήνης μετὰ βαρύτητος προστείπτον-- 
τος διὰ τὴν εἰρημένην. αἰτίαν, σφήνωσιν ἢ βαρύτητα γί- τ 
γεῦϑαι, συνεργούσης καὶ τῆς ἐκ τοῦ ὕπνου πυκνώσεως. 

26. Διὰ τί ἠρέμα μὲν τῇ κινήσει χρώμενοι, κἂν ἔχωσε 
βαρυτέρας τὰς κεφαλὰς πρὸ τῆς κινήσεως, κουφίζονται ταύ-- 
φὰς μετὰ τὴν κίνησιν, οἱ δὲ μετὰ δρόμου κινούμενοι καὶ 
μιῆ πρότερον ἀντιλαμιβανόμενοι βαρύτητος, μετὼ τὴν κί-- 40 

νήσιν βαρύνονται τὰς κεφαλάς: “Ῥητέον, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν 
ἠρέμα τῇ κινήσει χρωμένων συμβαίνει ἠρέμα τὰς ὕλας 
ἀποσυλᾶσϑαι ἐπὶ τὰ κάτω μέρη" ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιτεταμένῃ 
χρωμένων τῇ κινήσει, καὶ ἀνταποπάλσεις γίνονται, ὅϑεν 

αἱ φερόμεναι ἐπὶ τὰ κάτω μέρη ὕλαι πάλιν ὠναπέμστονται 25 

ἀνταποπάλσεως γενομένης" ὥσπερ ἔχει ἐπὶ ῥιπτομένων ἐπὶ 
τὸ ἔδαφος στρογγύλων τινῶν. ἐνταῦϑα γάρ, ἐὰν μὲν ἠρέμα 
φις ἀφῇ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, μένει καὶ οὐχ ἀντιπάλλεται. εἰ 
δέ τις μετὰ σφοδρότητος δίψει ταῦτα, τιάλιν φέρεται ἐπὶ 

τὸ ἄνω, ὡς ἔστιν ἐπὶ τῶν σφαιρῶν ἰδεῖν" τὸ αὐτὸ δὴ συμι-- 30 
βαίνει καὶ ἐπὶ τῶν τρεχόντων, πάλιν οὕτω τῆς ὕλης ἐπὶ 

τὰ ἄνω φερόμένης μετὰ ἀντιτυπίας. καὶ ὅτι συμβαίνει καὶ 
ἐν τῇ βιαίᾳ κινήσει καὶ τὸ πνεῦμα ἐπέχεσϑαε καὶ ἐντεί--: 
γεσϑαι, ὡς καὶ διὰ τοῦτο τὴν σωτηρίαν μὴ γίνεσϑαι. 

ἃ ᾿ 2 Ε] γ ’ - 

27. Διὰ τί αἵ ἐπ᾿ εὐθείας κινήσεις οὐ ποιοῦσιν ἰλίγ-- 36 

᾿ς γους, αἱ δὲ κυκλικαὶ τοῦτο ποιοῦσι, καὶ ἐπεὶ τοσοῦτον, ὥστε 
Ε" ᾿ “ Ἂ ν.. ᾿ -“ ΄ , 

οἴεσϑαι καὶ παντὰ συμπερικινεῖσϑαι τὰ ἔκτος : Ὅτι, ῥητέον, 
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ὃ αἱ μὲν ἐπ εὐθείας γενόμεναε κινήσεις οὐ κωλύουσι γίνεσϑαι 
τὴν διατινοὴν τῆς ὕλης" αἱ δὲ κυκλικαὶ οὐκ ἐῶσι γίνεσϑαι 
τὴν διατυνοήν, σφοδρότερον προσπίπνοντος τοῦ ἀέρος καὶ 
κωλύοντος γίνεσϑαι ταύτην. ὁμοίως δὲ τῇ γενομένῃ κενή- 

5 σεε συμβαίνει καὶ τὸς ἐν ἡμῖν ὕλας κινεῖσθαι κυκλικῶς" 

συμφερόμεναι γὰρ τῷ σώματι καὶ μὴ δυνάμεναι διατυν εἴ-- 

σϑαι διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, καὶ παυσαμένου τοῦ τῆς 

342 κινήσεως αἰτίου, αἱ ὕλαε κινοῦνται κυκλικῶς. καί ἐστιν αὖ-- 

ταῖς ἡ τοιαύτη κίνησις παρὰ φύσιν ἀντίληψις" οἷον οἱ ἐκαε-- 
τὺ ριῶντες τῶν ἐχτὸς ἀντιλαμβάνονται χρωμάτων," κατὰ τὸ 
πάϑος, τὸ «τερὶ τοὺς ὀφϑαλμούς" ὁμοίως οἱ ὑποσφάγματα 
ἔχοντες ὑπέρυϑρα πάντα νομίζουσιν" οὕτως ἔχει ἐν τῇ 
κυκλικῇ κινήσει, οἰομένων πάντα περιδινεῖσϑαι" τῶν γὰρ 

περὶ τὰς ὄψεις ὑλῶν ἔτι κυκλικῶς δινουμένων, συμβαίνει 
το χατὰ τοῦτο τὸ πάϑος καὶ τὴν ἀντίληψιν γίνεσϑαι. τοῦτο 
κατάδηλον, ὅτε ὀρϑαλμὸς ὑγρὰ περιέχει" τὸ τὲ ὑδατῶδες, 

ἀφ᾽ οὗ τὸ δάκρυον, καὶ τὸ κρυσταλλοειδὲς καὶ τὸ ὑελοειδὲς᾿" 

πάντα δὲ ταῦτα ὑγρά, διαυγῆ καὶ λευκανϑίζοντα ὑπάρχει. 

πρὸς τούτοις δηλονότι ὃ πρῶτος χιτὼν λευκός ἐστε" διὸ 

41 λεπτοποιεῖται κατὰ μέσον τον ὀφϑαλμόν » καϑὸ φαίνεται 

μιέλαν᾽ οὐ τοιοῦτος δὲ τῇ χρόᾳ, ὥς φαμεν, ὑπάρ ε" ἀλλὰ 

“τς διαυγὴς καὶ κατὼ τοῦτο τὸ μέρος. γνώριμον δὲ καὶ 

τοῦτο, ὅτι ὁ δεύτερος μέλας ὧν χιτῶν τῇ φύσει, ὑπέστρω-- 

φαι τῷ κερατοειδεῖ οὐ κατὰ σπιᾶν μέρος, ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ τρῆ- 

6 σιν περιφανῆ, καϑὸ δὴ φαίνεται ἡ κόρη. ἐκ τούτων οὖν 

ἁπάντων ἀναφαίνεται ἡ ζήτησις. 

28, Διὰ εἰ τοῖς ὑποϑλίψασι τοῦ ὀφϑαλμοῦ ἤτοι τὸ 

ἄνω ἢ τὸ κάτω βλέφαρον συμβαίνει διπλᾶ φαίνεσθαι τὸ 

ὑποκείμενα: τοῦτο δὲ κἀν τοῖς μέϑης κοινωνήσασι μάλιστα 

30 συμβαίνει. Διότι μὲν οὐ “μερίξεσϑαι συμβαίνει τὸ ὁρατι- 

κὸν πνεῦμα, καὶ τοῦτο μὴ συμβαίνει δίχα φοῦ ὑποθλίψαι, 

ἐν τῷ ὁρᾶν κοινῶς τὸ ἐξ ἀμφοτέρων σινεῦμα, ἂν ἐπιβάλλῃ 

τῷ ἐκτὸς ὑποκειμένῳ" ἐν δὲ τῷ ὑποϑλίβειν «ον ἕτερον 

ὀφϑαλμὸν οὐκ ἔτι κοινῇ ἐπιβάλλουσι τῷ ὑποκειμένῳ, ἀλλὰ 

36 μεμερισμένως ἕκαστος ὀφϑαλμὸς ἰδίᾳ. καὶ τοῦτό ἐστι κατα- 

λαβεῖν, εἰ βούλοιτό τις, οὕτω" σταρακειμέψνου γὰρ ἔτι τοῦ 

ὑποϑλίβοντος δακυύλου τὸν ὀφϑαλμόν, εἴ τις τὸν ἕτερον 
νὴ 
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φούτων, τοῦτ᾽ ἐστι τὸν μὴ ϑλιβόμενον ἐπιμύσει, προσ- 

ἐνέγκας τὴν χεῖρα, οὐκ ἔτι φαίνεται διυλᾶ, καίτοι τῆς 

παραϑλίψεως ἐπιγινομένης " οὕτως ἄρα αἴτιος ὃ μερισμὸς 

τοῦ πνεύματος τοῖς τοιούτοις, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν μεϑυ- 

σϑέντων πολλαπλασίονα ϑεωρεῖται τὰ ὑποκείμενα. 

29. Διὰ τἰ ἐν μὲν τοῖς ὕδασιν ὄντες οὐκ ἀντιλαμβα- 

γόμεϑα τῆς φωνῆς, ὥσπερ διὰ τῶν τοίχων καίτοι στερεω-- 

φέρων ὄντων τῶν διειργόντων: Ὅτι ἐν μὲν τοῖς ὕδασιν, 

ὥσπερ εὕσις τις ἀκριβὴς γίνεται, ὃς μὴ ἐνδέχεσϑαε τὸν 

ἀέρα παρεισδύνειν. ἡνίκα δὲ διὰ τῶν τοίχων φϑεγγόμεϑα, 

τῷ μὴ ἐχμεῖσθωι τῇ ἀκοῆ τὸ βδιογον, εἰκότως τοῦ εἰς τὸ 

ἐναντίον ἀέρος πληττομένου καὶ διαδιδομένου διὰ τοῦ ἐμ-- 

περιεχομένου ἐν τῷ τοί χῳ, συμβαίνει πτλήντεσϑαι τὸν ἀέρα, 

ὡς ἐκ τούτου Ἀα νάνο τὴν ἀνείληψιν τοῦ ῥήματος. 

80. Διὰ τί ἐν ταῖς παρακμαῖς τῶν ὙΧΡΑΝΟΝ γοσημά-- 

τῶν ὡς ἐπίπαν παρωτίδες γον ΨΕῚ; ἃς καὶ Διοσκούρους 

φιψὲς καλοῦσιν, ὡς ἐστὶ λύσει γινομένας τῶν κακῶν; Ἴσμεν 

ὅτι ἐν τοῖς χαλεποῖς νοσήμασι ἀνορεξίαε γίνονται" ἤδη δὲ 

ῥωσθϑέντες, μᾶλλον ὀρεκτικοὶ γίνονται. χαὶ τῆς “τροφῆς 

προσγενομένης συλείονος, κίνησις γίγνεται τῶν γενύων. ἐκ 

δὲ τῆς διαιρέσεως τῆς κατὰ τὴν μάσσησιν γίγνεται φλεγμονή. 

ἐναποσκηπτούσης δὲ τῆς φλεγμονῆς, ἀποτελοῦνται πα- 

οωφίδες. 
81. [Διὰ εἰ] λοβοὶ ἀνεστραμι μένοι τῶν ὥτων ἐν τοῖς 

949 

με 0 

42 

’ , ε -" “», 

γοσήμασι ϑάνατον σημαίνουσι: ἡ αἰτία αὕτη" τοῦ αἵμνα-- 35 
τος ἐναποσβεννυμένου, εἰκὸς περὶ ταῦτα σιλείονα ξηρότητα 

συμβαίνειν, διὰ τὸ τῇ φύσει ξηρὰ καὶ ὀλιγόαιμα εἶναι τὰ 
μέρη. τοῦτο δὲ γίνεται παραπλησίως τῷ ἐπὶ τῶν ἱμάντων" 

ὃν γὰρ τρόπον ἐπὶ τούτων ἡ ἔκλειψις τοῦ ὑγροῦ αἰτία τῆς 

οἱονεὶ κυρτώσεως γίγνεται, τὸν αὐτὸν τρόπον συμβαίνει 
καὶ ἐπὶ τῶν λοβῶν. 

82. Διὰ «ἰ αἱ κυψέλαι φύουσαι πιχραί, γλυκεῖαι γίνον-- 
φαι ἐπὶ τῶν ἀπολλυμένων: Ὅτι δεικνύουσι πιολλὴν τὴν ἐπὶ 
τὸ ἐναντίον ἐκ τοῦ κοτὰὼ φύσιν μεταβολήν, μάλιστα κρι- 

φηρίου τοῦ γλυχέως καὶ τοῦ πικροῦ ὠκριβοῦς ὑπάρχοντος. 
2, , λ 39. Διὰ τί ἴονϑοι γίνονται περὶ τὸ πρόσωσιον κατὼ 

᾿ Ἁ ᾿] - 3 - « ὡ 

τὸν καιρὸν τῆς ἀκμῆς, ὅϑεν καὶ ἀκμὰς αὐτούς τινες τῶν 

30 

35 



156 ΟΑΞΒῚ ΕΈΠΙΟΙΝ 

ἰδιωτῶν πτροσαγορεύουσιν ; οὗτοι οὖν, ὡς ἔφαμεν, γίγνονται 
344 “περὶ ὅλον μὲν πρόσωπον, μάλιστα δὲ σιερὶ τὴν δῖνα τιλεογά-- 

Ὁ ζουσιν. εὔδηλον οὖν, ὅτι ἐκ τῆς αὐξήσεως τοῦτο ουμβαίνει" 
κατὼ γὰρ τοῦτον τὸν καιρὸν πρόσφυσις καὶ πρόσνευσις γί- 

δψεται ἐκ τῆς τροφῆς. ἑκάστου δὲ τῶν μερῶν μεταβάλλον-- 
φος κατὰ τὴν οἰκείαν δύναμιν τὴν προσχωροῦσαν τροφήν, 
τὰ περὶ τὸ πρόσωπον μέρη, μάλιστα δὲ τὰ περὶ τὴν ῥῖνα, 
οὐ δύναται πᾶσαν τὴν χορηγουμένην μεταβάλλειν εἰς 
σάρκα " καὶ οὕτω συμβαίνει τὸ πλεονάζον τῆς εἰς αὐτὸ 

το τροφῆς ἐπὲ τὸ ἀλλότριον μεταβάλλεσϑαι. ὅτι δ᾽ αἴτιον τῆς 
τούτου γενέσεως, τὸ ὀλιγόσαρκα εἶναι τὰ μέρη, δῆλον ἀπὸ 
τοῦ ἐν τοῖς χείλεσι μὴ γίγνεσϑαι τοὺς ἰόνϑους, διὰ τὸ 
εἶναι σαρκώδη ταῦτα τὰ μέρη. 

84. Ζητητέον, δ᾽ ἣν αἰτίαν, ὕδατος ψυχροῦ προσ- 
10 ἐνεχϑέντος τῷ μυκχτῆρι ἐπὶ αἱμορραγίας μυκτῆρος, αἵματος 

δύσις πλείων γίνεται, καίτοι πυχνοντέρου τῇ φύσει ὄντος 

τοῦ ψυχροῦ; “Ῥητέον οὖν, ὅτι εὔϑρυπτα καϑέστηκε τὰ 
σιρὸς τὴν ῥῖνα σώματα καὶ ἀγγεῖα. συμβαίνει οὖν πυκνώ- 

σεως γενομένης, τινὰ μὲν πυχνοῦσϑαι καὶ συστρέφεσϑαε, 

9 τινὰ δὲ διατείνεσϑαι. ὅσῳ γὰρ συστρέφεται πρὸς ἑαυτὰ 
πυκνούμενα τὼ μέρη, τοσούτῳ τὰ παρακείμενα διατείνεται, 

ὡς ἐκ τῆς διατάσεως γίνεσϑαι ῥῆξιν τῶν παρακειμένων 
43 αἰτίων" ἢ καὶ ὑποκειμένης ἐπιτηδειότητος πρὸς τὴν ῥύσιν, 

προσενεχϑὲν τὸ ὕδωρ συνδιατίϑησι τὸ σῶμα, ὑπομιμνῆσκον 

5 ἐκ τούτου γίνεσοϑαι, καὶ οὕτως ἐπακολουϑεῖ τὴν αἰτίαν 
αἵματος ῥύσιν. 

85. Διὰ τί ἐπὶ τῶν ϑυμιωμένων ἀρωμάτων, μᾶλλον 

ἀντιλαμιβάνονται οἱ πόρρω ὄντες τῆς πυρᾶς, ὅϑεν ἐπι- 
βέβληται τὰ ἀρώματα, ἤπερ οἱ πλησίον ; εὔδηλον ὅτε εὐωδία 

30 γίνεται δυναμικωτέρα κατακιρνωμένη τῷ περιέχοντι ἀέρι 

οὕτω γὰρ καὶ ὃ ποιητὴς ἔφη" 

Κνίσση δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν ἑλισσομένη περὶ καπὸν ᾧ. 

καὶ εἰκότως ἀντιληπικωτέρα γίνεται ἡ εὐωδία τοῖς πόρρωϑεν" 

λευτυνομένῃ γὰρ μᾶλλον αἴσϑησιν κινεῖ. 

35 86. Διὰ «ἱ δυσχεραίνοντες πολλάκις σιερὲ τὸν πταρ- 

μόν, εἰ προσέχοιμεν τῇ αὐγῇ τοῦ ἡλίου, συμβαίνει εὐ- 

οδοῦσϑαι τὸν πταρμον; τίς οὖν ἡ αἰτία ; Ὅτι ἡ ἀκτὶς τοῦ 
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ἡλίου προσπίπτουσα τοῖς ἔνδον μέρεσι τῆς ῥινός, καρφίου 845 
δίκην ἀνακινεῖ τὸν πταρμὸν, διερεϑίζουσα τοὺς πόρους. 

ἢ ὅτι πταρμὸς γίνεται, τινεύματος ὑποτρέχοντος καὶ ἐρε-- 
ϑίξοντος τὰ μέρη: ἡ δὲ ἀκτὶς ϑερμαίνουσα τὰ ἐν τῇ διψί, 

συλέον ἐξατμίζει ταῦτα καὶ συνεργεῖ τῷ πνεύματι. ὅπερ εἰ Ρ 

ἐπικρατέστερον γένοιτο, ϑᾶττον ἀποτελεῖ τὸν πταρμόν, 
ἐρεϑίσαν τὰ σώματα. 

37. Διὰ εἰ πταρμὸς σπανιάκις γίνεται εἷς καὶ σπα-- 

γιάκις πιολλο!, ἀλλὰ πταρμιοὶ σιλεονάκις γίνονται κατὰ δύο: 

Πρόχειρος οὖν ἡ αἰτία " δύο γάρ εἰσι καὶ οἱ πόροι τῆς δινός "τὸ 
καὶ ἐπειδὴ ὃ πταρμὸς ,7ίνεται κατ᾽ ἐχτιναγμὸν σινεύματος, 
φτοῦ ἑνὸς καϑ᾽ ἕνα πόρον γενομένου τοῦ πταρμοῦ, συν- 
διατίϑεται καὶ ὁ ἕτερος. 

88. Ζητήσειεν ἄν τις, δὲ ἣν αἰτίαν ἐπὶ μὲν τῶν χώ- 
λων κατάγματος μετ᾽ ἐγκυρτώσεως γενομένου, ἔσωϑεν φύε- ιὖ 
φαι σὰρξ τοῦ ἀποπρισϑέντος ὀστέου οὕτως, ὥστε ἀνασιλη--: 
ρὥῶσαι τὴν μεταξὺ τῶν ὀστῶν στερέωσιν καὶ ἰσοδυναμεῖν 
«ῇ τῶν ὀστέων φύσει. ἐπὶ δὲ τῶν αἰγιλώπων εἰ γένοιτο 
σύνετριψις τοῦ ὀστέου, μένει τὰ μέρη μὴ σαρκοφυοῦντα:; 

ἢ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν κώλων σιλείονα ἐστι τὰ περικείμενα σώ-- 30 

ματα, καὶ ἄλλως συνέχειαν ἔχει πιρὸς ἄλληλα, καὶ οὐκ ἀφέ- 

στηκὲν ἀλλήλων ἐπὶ δὲ τῆς ῥινὸς καὶ ὀλιγόσαρχα τὰ μέρη 
καὶ συνέχειαν οὐκ ἔχει, καὶ τὴν μεταξὺ κενὴν χώραν. 

39. Διὰ τί χρυώδους τοῦ ἀέρος γινομένου, λεσιτὸν τὸ 44 
ὑγρὸν τιάνυ καὶ πολὺ φαίνεται διὰ τῶν μυξωτήρων, καί-- ΓΣῚ οι 

σῖερ παχυτέρου ὀφείλοντος φέρεσϑαι διὰ τὴν ἐκ τοῦ κρύους 

σιῆξιν ; Ἐπειδὴ πύκνωσις γίνεται περὶ τὸ πρόσωπον ὕπερ - 
βάλλουσα καὶ ὥσπερ κατὰ διήϑησίν τινὰ φέρεται τὸ ὑγρὸν 
ἀπὸ τῶν παρακειμένων τῇ δινί, καὶ συμβαίνει λειτὸν 
αὐτὸ εἶναι. : 30 

40. Διὰ τί προσπταίσματος γινομένου, τὰ μὲν σύνεγ- 
γυς οὐ συμπάσχει, τὸ δὲ πολὺ ἀφεστῶτα συνδιατίϑεται, 
οἷον βουβῶνες τοῖς ἐν ποσὶ προσπταίσμιασιν : Ὃ οὖν 

᾿“σκληπιάδης ἐν τῷ περὶ ἑλκῶν φησιν ὅτι πρὸς τὰ 
πληττόμενα κατ᾿ ἀρχὰς ἡ ὕλη φέρεται, καὶ φερομένης αὐτῆς, 35 
ὅσον μὲν δύναται ὑποδέξασϑαι τὰ πεπονϑύτα μέρη, αὕτη 346 

χωρεῖ εἰς αὐτά" πληρωϑέντων δὲ τούέξων, καὶ μὴ δυνα- 
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μένων ἐπιδέξασϑαι ἕτερον τιλῆϑος, ἡ φερομένη ὕλη ἐκρέουσα 

καὶ μὴ ὑποδεχϑεῖσα ὑπὸ τῶν μερῶν, ἐφ᾽ ἃ ἠνέχϑη, εἶτα 
φερομένη, ἐὰν ἐπιτύχῃ κοίλων τύπων, μένει εἰς αὐτούς, 
ὥσστερ καὶ ἐπὶ τῶν ὑδάτων ἔχει. ταῦτα γὰρ ἔως μὲν ἐπ᾽ 

5 ἰσοπέδῳ φέρεται, ὁμαλῇ τῇ κινήσει χρῆται" τυχόντα δὲ 
Ὁ κοίλων τόπων, μένει εἰς αὐτούς. ταὐτὸν οὖν συμβαίνει καὶ 

ἐπὶ τῆς φερομένης ὕλης ἐπὶ τὰ πληγέντα. ὅσην γὰρ ὑπο-- 
δέξασϑαι δύναται, αὕτη χωρεῖ εἰς αὐτά" ἡ δὲ λοιπὴ εἰς 

κοῖλα, καὶ μᾶλλον εἰς ἀραιοπόρους ἐμιυτίπτει τοὺς βουβῶ-- 
τοψας, καὶ διογκοῖ τούτους. "Εστι μὲν οὖν καὶ αὕτη πιϑανὴ 
ῃ ἀπολογία" αἰτιάσαιτο δὲ ἂν τις καὶ τὸ πάνυ εὐπαϑὲς τοῦ 
γευρώδους" τοῦτο γὰρ δὲ ὑπερβάλλουσαν εὐπάϑειαν, ϑᾶτ- 
τον τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος, συμπαϑεῖ τοῖς σε8-- 
πονϑόσι μέρεσι. διὰ τοῦτο γοῦν καὶ κατὰ τοὺς ἀδένας 

16 χοιράδες συνίστανται περὶ τράχηλον, ἑλκῶν ὄντων περὶ 

τὴν κεφαλήν. καὶ βουβῶνες ἐν μασχάλῃ, ἑλκῶν περὶ χεῖρα 
ὄντων. 

41. Διὰ «ἰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἐκ μὲν τῶν δεξιῶν μν8-- 

ρῶν τῆς μήνιγγος τρωϑείσης, τὺ ἀριστερὰ σταραλύεται" εἶ 
20 δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν τοῦτο συμβαίη, τὰ δεξιὰ τὴν παρά- 

λυσιν ὑπομένει; “Ῥητέον οὖν, ὅτι αἰτία ἡ ϑέσις τῶν νεύ- 

ρων. ταῦτα γὰρ τὴν ἔκφυσιν ἔχει ἐκ τῆς βάσεως τοῦ ἐγ- 
κερώλου. κεῖται γὰρ ἐναλλὰξ ἀλλήλων" τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ 
τῶν δεξιῶν μερῶν τῆς βάσεως ἐχφυόμενα, φέρεται ἐπὶ τὰ 

ο5 ἀριστεροὶ μέρη τῆς κεφαλῆς" τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν με- 
ρῶν ἐχφυόμενα ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέρεται μέρη" ὡς τὴν σύν- 

45 ϑεσιν αὐτῶν γίνεσϑαι ἐναλλάξ' εἰκότως οὖν τρωσϑέντος 
φινὸς ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τῆς μήνιγγος, τὰ ἀριστερὰ 
σ-ὠὐραλύεται᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου τὸ ἐναντίον. ; 

30 42. Διὰ εἰ ἐν τοῖς πολέμοις ἐπεὶ τὴν τρῶσιν ἡ πτῶσις 
γίνεται; τοῦτο γὰρ τετήρηται, ὅτι ἐπὶ τὸ τὴν τρῶσιν ὑπο- 
μένον μέρος γίνεται ἡ πτῶσις οἷον εἰ τύχοι, τῆς τρώσεως 
κατὰ τὰ ἐμσπρόσϑια μέρη γενομένης, οὐκ ἐπὶ τὸ νῶτα γί- 
νεται ἡ πτῶσις, ἀλλ᾽ ἐπὶ [τὰ] ἐμπρόσϑια. ᾿Ῥητέον, ὅτε ἐφ᾽ 

347 ὃ σκάζει κα φύσις, ἐπ᾽ ἐκεῖνο γίνεται ἡ φορά" οἷον, εἰ ἡ φύσις 
φοῦ σώματος ἐν ἰσορροσιίᾳ τινί ἐστε καὶ βούλεται ἐπίσης 
ἑστῶγναι. εἰ οὖν συμβαίνξδι τε προσπεσεῖν καὶ κινῆσαι τοῦτο 
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ὥστε σκάσαι, ἐφ᾽ ὃ σκάζει, φέρεται" ὅπερ συμβαίνει καὶ 
ἐπὶ τῶν κεκλιμένων τοίχων. ἐπὶ γὰρ τούτων, εἰ καὶ ἐκ 
τῶν ἐναντίων τις ἀντιϑεῖναί τι ϑελήσει, ὥστε ἀντιβή- 
γαὶ τῇ κλίσει, ὅμως ἐπ᾽ ἐκεῖνο φέρονται, ἐφ᾽ ὃ ἡ κλίσις 
γέγονε" καὶ μάλιστα, εἰ βιαιοτέρᾳ χρήσαιο σεληγῇ ἐν τῷ 5 
ἀντερείδειν. 

438. Διὰ εἰ ἐπὶ μὲν τῶν ζώντων καιομένων, φλύκται- 
ναι ἐπανίστανται, ἐπὶ δὲ τῶν νεκρῶν οὐδαμῶς; “Ρητέον, 
ὅτι ἐπὶ τῶν ζώντων σωμάτων καὶ πνεύματά πως ὑστέσεταρ-- 
φαι ἐν ὅλω τῷ σώματι, ἐπὶ δὲ τῶν νεκρῶν οὐδαμῶς" ἢ ὅτε ὃ 
τῶν μὲν νεκρῶν τὰ σώματα ἄϑρυπτα καϑέστηκε, τῶν δὲ 
ξώντων τοιαῦτά ἐστιν, ὥστε καὶ -τεριτένειαν ὑπομένειν καὶ 
δύνασϑαι στεριτείνεσϑαι. προσενεχϑέντος οὖν τοῦ πυρός, 
γίνεταί τις ὁλκὴ ὕλης περὶ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ἀποτελεῖ 

φὰς φλυχταίνας. ἐπὶ οὖν τῶν γεχρῶν σωμάτων αὗται οὐ ι5 

γίνονται, διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὸ οὐσιοποιὸν τῆς 
φλυκταίνης. 

44. Διὰ εἰ μόνος ὁ πταρμὸς ἡμιῖν τῆς νυχτὸς γίνεται 
κατὰ φύσιν ἔχουσιν, ἢ σπανίως" τὰ δ᾽ ἄλλα, ὡς εἰπεῖν, 
ἅπαντα καὶ τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυχτὸς: ἢ ὅτι ὁ μὲν 20 

πταρμὸς γίνεται ὑπὸ ϑερμοῦ τινος κινήσαντος τὸν τόπον 
φοῦτον, ἀφ᾽ οὗ γίνεται. διὸ καὶ ἀνακύπτομεν πρὸς τὸν 
ἥλιον, ὅταν βουλώμεϑα πταρνὔναι' καϑευδόντων δ᾽ ἡμῶν 
ἀντιπεριδπᾶται τὸ ϑερμόν. διὸ καὶ γίνεται τὰ κάτω ϑερμὰ 
τῶν καϑευδόντων κατὰ πολύ... εἰκότως οὖν οὐ πτάρνυ ιεν 25 
ἀπαλλαγέντος τοῦ ϑερμοῦ ἐκ τῆς κεραλῆς, ὃ κινεῖν πέφυκε 

«τὸ ἐνταῦϑα ὑγρόν, οὗ ἐξωθουμιένου γίνεται ὃ πταρμός. 
[καὶ τὸ συμβαῖνον πάϑος εἰχὸς μὴ γίνεσϑαι.] ι 

40. Διὰ εἰ τρίψαντες τὸν ὀφϑαλμόν, παυόμεϑα τῶν 46 

σταρμῶν: ἢ διότι ἡ ἀναπνοὴ γίνεται αὕτη τῷ ὑγρῷ: δα- 30 
κρύεε γὰρ ὁ ὀφϑαλμιος μετὰ τὴν τρίψιν. [ὁ δὲ πταρμὸς 
διὰ π-λῆϑος ὑγρῶν. ἢ ὅτι ἔλαττον ϑερμον φϑείρεται ὑσοὸ 
«οῦ πλείονος] ὁ δὲ ὀφϑαλμὸς τριφϑεὶς σελείω λαμβάνει 348 
ϑερμότητα τῆς ἐν τῇ ῥινί. διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐάν τις αὐ- 
τὴν τὴν ῥῖνα τρίψη, παύεται ὃ πταρμός. 35 

40. Διὰ τί οἱ γέροντες [οὐχ οἱ παῖδες} τὴν ἀσιτίαν 
φέρουσιν : ὅτι δυσκίνητον τὸ γῆρας, ὡς κατεψυγμένον. τὰ 
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δὲ βρέφη πολύϑερμια καὶ πολυκίνητα. διαφορεῖ δὲ καὶ ἡ 
κίνησις. οἱ δὲ διαφορούμενοι τροφῆς δέονται. 

47. Διὰ τί μετὰ τὸν ϑάνατον, πάντων τῶν μελῶν 
᾿᾿χαλωμένων, οἱ δίδυμοι μόνοι ἄνω σπῶνται: ὅτε ἐν τῷ 

5 τελευτᾶν σπερμαίνουσιν οἱ ἀνϑρωσποι" ἐκκρίνεται δὲ τὸ 
σπέρμα συνήϑως τὧῶν διδύμων ἀνατρεχόντων, ὅϑεν ἄνω 
κρατηϑέντες μένουσι. 

48. Διὰ τί οἱ μέϑυσοι φαῦλον οἶνον ἡδέως πίνουσιν: 

Ὅτι οἱ πολυπόται ἀδροπόροι εἰσί. διὰ μεγάλων οὖν πόρων 
τ0 ὁ λετιτὸς κάλλιστος οἶνος χωρὶς ἀντιλήψεως ἀνατρέχει. ὦ δὲ 

φαῦλος παχὺς ὧν ἵσταται καὶ μένει, καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἦδο-- 
ψὴν τότε δοκεῖ σεαρέχειν. 

"Α 49. Διὰ «ἰ οἵ μὲν ὀργιζόμενοι ἐρυϑαίνονται τὸ τιρόσ-- 
ὥπον, ὠχριῶσι δὲ οἱ φοβούμενοι: ἡ μὲν ὀργὴ ἀϑρόα τοῦ 

το πνεύματός ἐστιν ἐκδρομή, ὃ δὲ φόβος, ὑποστολή᾽ ὅϑεν 

ὅπου μὲν σπιερίσσεύει, σιυροῖ" ἔνϑα δὲ ὑστερεῖ, ψύχει. 
ὅ0. Διὰ τί τινὲς τῶν προβεβηκότων φαλακροῦνται, 

φινὲς δὲ οὔ: ὅτι τινὲς τίνων μᾶλλον πολύϑερμοι. οἱ γὰρ 
κατεψυγμένοι οὐ τριχοποιοῦσι- 

ι ῃ ς , ᾿ Ψ “ Μ 20 ὅ1. Δια «ἰἱ οἱ σερατομορφοι καὶ ἀφρονες; ὅτε τοῖς 
εὐ κ Α Π .“ "Ξ μὰ 

σωματικοῖς τὸ ψυχικὰ συμπάσχει, ὥσπερ «τοῖς ψυχικοῖς τὰ 
, 

σωματικα. 

ὅξ. Διὰ τί τὰ μεγάλα ἕλκη ἐν τῇ ϑεραπείᾳ ὅτε ἀνα- 

καϑαίρονται ϑανάσιμιαά ἐστιν; ὅτι διὰ στολλῶν πόρων κατὰ 

25 φὸ λεληϑὸς τὸ ψυχικὸν πνεῦμα διαπνεῖ. 
8. Διὰ τί ἐν τοῖς καύμασιν οἱ περιοδικῶς νοσοῦντες 

φρικιῶσιν; ὅτι ἀραιωϑέντων τῶν πόρων, ἔξω τὸ ϑερμὸν 
διασινεῖ" πυκνωθϑέντων δέ, ἔσω αἀποκλείεται " χωρήσαντος 
οὖν ἔξω τοῦ ἐν ἡμῖν ϑερμοῦ, κατάψυξις γίνεται. φρίκαι 

30 δὲ συστελλομένων διὰ ψύξιν τῶν σωμάτων, συνίστανται. 

54. Διὰ τὶ στερεὰν τροφὴν καταπιόντες πνιγόμεϑα: 

47 ὅτι ἔμπιρροσϑεν τοῦ στομάχου ἐστὶν ὁ βρόγχος κατὰ μῆκος 
349 αὐτῷ παρακείμενος. πληρωϑεὶς οὖν οὗτος, ϑλίβει τὴν ἀρ- 

φτήρίαν καὶ τὸ πνεῦμα ἐπέχει. 

35 δὅ. Διὸ τί ἡ λευκὴ γῆ ἄφορος κατὰ τὸ πλεῖστον; ὅτε 

κατάψυχρός ἐστιν, ἡ μέλαινα δὲ σολύϑερμος" καὶ ἡ μὲν 

ἑρπετῶν ἐστι γεννητική (ψυχρὰ δὲ ταὔτα), ἡ δὲ καρπῶν 
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(ϑερμοὲ δὲ οὗτοι). καὶ γὰρ τῶν γυναικῶν αἱ μέλαιναι ὡς 
ἐπὶ τὸ σελεῖστον διὰ τὸ ἐν αὐταῖς ττλέον ϑερμόν, πολυτόκαι. 

ὅθ. Διὰ εἰ τὰ βρέφη σφοδρότερον σιυυρέσσει: ὅτι πο-- 
λύϑερμά ἐ ἐστιν" ἐπίτασις δὲ τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας ὁ πυ- 

ρετὸς γίνεται. 6 
ὅ7. Διὰ τἰ σημεῖον πωροϑέντων ὀστῶν τὸ τὰς ἐπι- 

δεσμίδας ἐφαιμάσσεσϑαι, καίπερ τοῦ κατάγματος, ἄνευ τραύ- 
ματος συστάντος; ὅτι ἡνίκα. συρρεῖ ὁ πῶρος, τὸς ἐσπαρμέ- 
νας τοῖς ἀραιώμασι τῶν ὀστῶν δανίδας τοῦ αἵματος ϑλίβει. 

ὅδ. Πῶς πῶρος συνίσταται: τὸν τρόπον τοῦτον ἐκι 

τῆς τροφῆς οὐσία μεταβληϑεῖσα καὶ εἰς τοὺς τόπους ἐκεί-- 

γους ἐνεχϑεῖσα, τοιάδε ἀποτελεῖ, καὶ γίνεται ὃ καλούμενος 

πῶρος. ὃν γὰρ τρόπον καὶ ἐν τοῖς μυξωτῆρσι φϑάσασα 
αὕτη ἡ μεταβολὴ γίνεται μύξα, ἐν δὲ μαστοῖς γάλα, οὕτως ὃ 
καὶ ἐν ὀστοῖς πτῶρος διὰ τοιαύτην κατασκευὴν καὶ φύσιν ι5 
φτοῦ μέρους. πρὸς ὃ γὰρ πέφυκε τὰ μέρη, τῇ ἑαυτῶν φύ- 
σει συνεξομιοιοῖ τὴν τροφήν, ὡς ἐπὶ κήπου τοῦ πολυφύτου. 
ἑνὸς γὰρ ὄντος τοῦ ὕδατος ἀρδεύοντος τὺ φυτά, πρὸς ὃ 
ἔχει ἕκαστον φύσιν, οὕτως ἀναδέχεται τὸ ὕδωρ. οἷον τὸ 
μὲν ἀψίνϑιον φῇ ἀρρεν ἑαυτοῦ φύσει ἐξοικειοῖ τὸ ἐνεχϑὲν 20 

εἰς αὐτὸ ὕδωρ » καὶ τὸ ὠχίμον ὡσαύτως, καὶ τὰ ἑξῆς. ὡς 
δὲ ᾿Ανδρέας ὁ Καρύστιός φησι, προσχεόμενος ὃ μυελὸς 

ταῖς κοιλότησι τῶν ὀστῶν καὶ περιπηγνύμεγος τοῖς χείλεσι 

φῆς τοῦ ὀστέου διαιρέσεως, καὶ σκληρυνϑ εἰς γίνεται πιῶρος. 

ὅϑ. Διὰ τί οἱ χολέρᾳ ἁλισκόμενοι, ἐπιταϑέντες τῷ 55 
σάϑει τὰς γαστροκνημίας συνέλκονται : ῥητέον ὅτι ἡ χολέρα 

σπεῖσίς ἐστι τοῦ στομάχου. νευρώδης δὲ οὗτος" ἀξιολόγως 
οὖν ἐπιταϑεὶς συνδιατίϑησι τοὺς ἐν ἡμῖν μύας" νευρωώδεις 
γὰρ οἱ μύες εἰσίν. 

᾿ 600. Διὰ τί ὑπαλειφϑέντες κολλύριον στυπεικόν, μιε- 30 
μυκότες μὲν τοὺς ὀφϑαλμούς, ἧττον τῆς στύψεως ἀντι- 350 
λαμβάνονται" ἀνοίξαντες δὲ τούτους, σφοδρότερον τῆς 48 
στύψεως ἀντιλαμβάνονται: διότι μεμυκότα τὰ βλέφαρα τὸν 
κερατοειδὴ ὑμένα ἠρεμεῖν ποιοῦσιν " ἐπηρεμοῦντος οὖν τοῦ 

βολβοῦ, τὸ ὑπαλειφϑὲν παρεμφράσσον τοὺς πόρους, τῆς 35 
ἰδίας στύψεως ἀντίληψιν ἥττονα παρέχει" ἀνοίξαντες δὲ 
τὰ βλέφαρα, εἰκότως μᾶλλον τῆς στύψεως ἴσχομεν τὴν ὠν- 

1. ει 
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τίληψιν. τῇ γὰρ συνεχεῖ κινήσει τοῦ ὀφϑαλμοῦ, ὁ βολβὸς 
σιρὸς τὰ βλέραρα παρατριβόμενος, ϑερμασίας αἴτιος γίνε- 

ται ταύτης δὲ ἀποτελεσϑείσης, οἱ λόγῳ ϑεωρητοὶ πόροι 
χαυνοῦνται καὶ ἀνευρύνονταε᾽ ὠνευρυνϑέντων δὲ τούτων, 

5 ἀνάγκη δέχεσθαι, ὡς εἰπεῖν, τοὺς λόγῳ ϑεωρητουὺς ὄγκους 
φτοῦ κολλυρίου: ὅϑεν στυπτικωτέραν παρέχει τὴν στύψιν. 

Ἢ ὅτι ἐν τῷ διάγειν τοὺς ὀφϑαλμοὺς μετὰ τὴν ὑπάλειψιν 
συμπτεριδονούμενον τῷ βολβῷ τὸ κολλύριον, λεσυτύνεται" 
ἀεὶ γὰρ τὰ κιψούμενα εὐφυῆ πρὸς λεπιτυσμόψ. ὅσῳ τοίνυν 

ι0 λεσιτύνεται, τοσούτῳ τὴν ἀντίληψιν σταρέχει τῆς στύψεως. 
61. Διὼ «ἰ οἱ φρενιτικοὶ καὶ οἱ μεμηνότες ἐν τοῖς 

σ“.ἀροξυσμοῖς ἰσχυρότεροί τέ εἰσι καὶ τὴν δύναμιν ἐπιτε- 
ὃ ταμένην ἔχουσι; ῥητέον, ὅτι ϑρασύνονται μὲν ὑπὸ τῆς 
“παρακοπῆς  δύσχκαμσιτον δὲ αὐτοῖς ἐστι τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς 

ιτ5 ἄγαν σφίγξεως. διὰ τοῦτο δὲ εἰς ἄνεσιν ἐλϑόντες ἀτονοῦ- 
σιν, οὐ γινόμενοι ἀπὸ τοῦ κρδίσσονος χείρονες, ἀλλὰ φῆς 

σφίγξει ς ἀνεϑείσης. 

62. Διὰ τί σινατιισϑέντες ὕδατι μὲν τοῦ ΩΝ 

λειωϑέντος καὶ καταχρισϑέντος, φοινίσσονται σελέογ" ἐπῶν 

0 δ᾽ ὄξει λειωϑῆ, οὐκ ἔτε τοῦτο παρέχει τοῖς πεστονϑόσι ; ῥη- 
φέον, ὅτι οἱ τῷ ὄξει ἐπιχρισϑέντες εἰχότως ἥττονα τὴν 

ἄμυξιν ὑπομένουσι καὶ τὸν φοινιγμὸν" στύφονται γὰρ τὴν 
ἐπιφάνειαν, καὶ ὡς εἰσεεῖν σιεριγαγοῖ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἀποτε- 
λουμένην τούκνωσιν τῶν σιόρων [τὸ ὄξος} ὅϑεν οὐ συγχωρεῖ 

ω5 εἰς παρείσδυσιν χώραν ἔχειν τὸ νάπυ πρὸς τὸ καϑάψασϑαι 
τῶν πόρων. .Ἢ ὅτι ἡ δριμύτης τοῦ γνάπυος, τῇ ἐπιμιξίᾳ 
φοῦ ὄξους ἀμβλύνεται; αὗται γὰρ αἱ ποιότητες ἀλλήλαις 

351 συμειλακεῖσαι τὴν οἰχείαν ἄκραν τῆς ποιότητος διέφϑειραν, 

τῷ ἕκαστον τὴν ἰδίαν ἰσχὺν ἀποβεβληκέναι. ὃν τρόπον καὶ 

30 ἐπὶ τοῦ εὐκράτου λεγομένου ἐστὶ συνορᾶν καὶ γὰρ τοῦτο 
ἐκ ϑερμοῦ ἄγαν ὕδατος καὶ ψυχροῦ συστών, τῇ σποιᾷ στερι-- 

49 πλοκῇ ἀπέβαλε τὰς ἄκρας ποιότητας, καὶ σταρ᾽ ἐκείνας ἑτέρα 
φις ποιότης αἀπενελέσϑη. Οἱ δὲ σιναπισϑέντες, τοῦ νάπυος 

ὕδατι λειωθέντες, μᾶλλον φοινίσσονται [τοὺς τόπους] δὲ 
35 αἰτίαν τοιάνδε" τὸ γὰρ ὕδωρ τῷ λεῖον εἶναι καὶ τῷ διύγραί-- 

γειν, ἀνευρῦνον τοὺς πόρους τοὺς λόγῳ ϑεωρητούς, παρ- 

εισδύνειν συγχωρεῖ τῷ ναάπυΐϊ. ἔστε δὲ ὡς προείρηται ϑερμὸν 

Ἷ 



ΡΒΟΒΙΕΜΑΤΑ. 1603 

καὶ συνεργεῖ μᾶλλον τῇ τῶν πόρων ἀναπετείᾳ: Εἰκότως 
οὖν οἱ μὲν ὄξει σιναπισϑέντες, ἔλαττον φοινίσσονται" οἱ 

δ᾽ ὕδατι, μᾶλλον. , 

68. Διὰ τί τὸ ὄμβριον ὕδωρ γλυκύ, καίπερ ἀπὸ ϑὰά-, 
λάσσης ἀνιμώμενον ; ῥητέον, ὅτε τὸ ϑαλάττιόν ὕδωρ καϑ' 5 
ἑαυτὸ ἁλμυρόν ἐστι ἔστε δὲ τοῦτο βαρύ. ἔχει δὲ ποτα-- 
μους ἐπιρρέοντας εἰς αὐτήν. τὸ γοῦν πνεῦμα ἀνιμώμε- 
γον ἐκ τῆς ϑαλάττης τὸ ὕδωρ, οὐ τὸ παχὺ ἐφέλκεται, ἀλλὰ 
τὸ ἐν αὐτῇ λετετόν, ὅ ἔστι τὸ γλυκύ. εἰκότως οὖν τὸ ὀμ- 
βριον γλυκύ, κἂν ἀπὸ ϑαλάττης ἀνιμάται. ἢ ὅτι τὸ πνεῦμα ́ο 
«ῇ βίᾳ τῇ σφοδρᾷ, κἄν [αὐτὸ} τὸ ϑαλάσσιον ἀνιμήσηται, 

κινεῖ τοῦτο, κινηϑὲν δὲ αὐτὸ λεπτότερον γίνεται: ἀεὶ γὰρ 

τὰ κινούμενα εὐφυῆ πρὸς λεπιτυσμόν. τὸ δὲ λεπτόν, καὶ 
γλυκύ, ὡς [μὴ] ἐκ μεγάλων συγεστῶς ὄγκων. διὸ γλυκυ τὸ ὃ 
ὄμβριον ὕδωρ. [ τ 15 

04. Διὼ «ἰἱ τὸ ϑαλάσσιον ὕδωρ ἁλμυρὸν τυγχάνον, ὁ 
ἑψηϑὲν ἐπὶ πολύ, γλυκύτερον γίνεται: ἕψεται δὲ ἕως ἀπο-- 

«ριτωϑῆ. “ΡῬητέον, ὅτι τὸ ϑαλάττιον ὕδωρ ἐκ μεγάλων 
ὄγκων συνεστὼς λεπτύνεται καταδιαιρούμενον ὑπὸ τοῦ πυ- 
ρός. μεταβολὴν τοίνυν ἐσχηκός, διὰ τὸ ἀπὸ παχέως εἰς :0 
λεπτὸν καταστῆναι, τῷ ἀποβεβληκέναι τὴν προτέραν ποιό- 
τητα, γέγονεν ἀντὶ ἁλμυροῦ γλυκύ... 

᾿ θ0ὅ. Διὰ τί οἱ πάνυ φλεγμαίνοντες ὀφϑαλμιοὶ τραχύς 

φητός τινος συναίσϑησιν παρέχουσι τοῖς κάμνουσιν; ἢ λή- 
μῆς ἐπιγενομένης καὶ τῷ ἄνω βλεφάρῳ ὑπεισελθϑούσης ». ὃ 25 
φραχυσμιὸς ἀποτελεῖται: ἢ διὰ τὸ τὰ ἔνδον ἀνωμάλως κατα- 352 
σελέχοντα τὸ βλέφαρον ἀγγεῖα κυρτοῦσϑαι, καὶ οὕτω τὸν 
τραχύτητα ἐπάγειν: : 

606. Διὰ «ἰ γίνεται ἐν ὀφϑαλμῷ λήμη: ἢ ὅτι τῶν ὑμέ- 

ψων τοῦ ὀφϑαλμοῦ ὥσπερ ἐξ ἐπικαύσεως ἀγὰν πυρωϑέν-- 30 
φων, διὰ τὴν πλεόνασιν καὶ δυσδιαφορησίαν τῶν πόρων 
ἐπεχομένου τοῦ ὀφείλοντος ϑερβοῦ ἐκ τοῦ βάϑους διαφο- 

ρηϑῆναι ἀποτελεῖται: ἢ ὅτι τὰ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ κατὰ φύσιν 

ὑγρά, ἀναξηρανϑέντα καὶ οἱονεὶ φρυγέντα ὑπὸ τῆς τοπικῆς 80. 

πυρώσεως; τῆς λήμης γένεσιν ἀποϊελεῖ: 38 

67. Διὼ τἰ ἐπὶ τῶν πυρεσσόντων οἱ σφυγμοὶ ἀὐδιμοθμς 

φαιῖ; ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἐν ἡμῖν κατὰ φύσιν ὃν καὶ σύμ-- 
1Ὲ" 
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μετρὸν, φπιλεονάζον, λετιτυνϑὲν κατὰ διαίρεσιν ὑπτιὸ τῆς ἐν 
φῷ βάϑει γενομένης [πλείονος] ϑερμασίας, καὶ γενόμενον 
ὀξυκίνητον διὰ τὴν κουφότητα, οὐ μόνον τοὺς σφυγμοὺς 

ἀλλοιοῖ, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ἀναπνοήν. 
5 -568. Διὰ τί τὴν ἐπιφάνειαν ἑλκώδῃ ἴσχουσιν οἱ πυρέτ-- 
τοντες: ὅτι παρατριβομένης τῆς σαρκὸς τοῖς παρακρατου- 
μένοις ὄγκοις εὐτριψίας οὔσης, προσαγανακτεῖ᾽ ὡς καὶ ἐπὶ 

τῶν φλεγμαινόγτων τὶ μέρος τοῦ σώματος εἴωϑε γίνεσϑαι. 
69. “Διὰ εἰ ὠχριῶσιν οἱ πυρέττοντες; ἤτοι διὰ τὴν 

τὺ τρουτὴν τῶν ἐν ἡμῖν ὑγρῶν, ἢ διὰ τὴν τῶν λόγῳ ϑεωρη- 

τῶν πόρων μετασχευὴν τοῦτο συμβαίνει" ἀνάλογον δὲ καὶ 
σερὶ τὰς ἐκκρίσεις τῆς κοιλίας καὶ τῶν οὔρων ἡγητέον γί- 
ψεσϑαῖι. ἕ 

70. διὰ «ἱ ἐπὶ τῶν ῥοωδῶς πυρεσσόντων, διαφορήσεως 
«ὁ οὔσης καὶ ἀποικονομήσεως τῶν ἐν ἡμῖν, ϑερμασία τις ἐπι- 
Ὁ φαίνεται τούτοις, καὶ ὁ σφυγμὸς μέγας : ὅτε τῆς παρακει- 
“ιένης ὕλης λεπτυνομένης ἐπὶ πολύ, ἡ διαφόρησις γίνεται" 

φῇ δὲ ποιᾷ παρόδῳ τῶν ὄγκων καὶ παρατρίψει, ἡ ποιὰ ϑὲερ- 

μιασία ᾿ἀποτελεῖται. καὶ οὔ φαμεν ὁμοίως τοῖς στεγνοπα- 
0 ϑοῦσι τὴν ϑερμασίαν ἔχειν τοὺς ῥοωδῶς πυρέσσοντας᾽ ἀλλ᾽ 

οὐδὲ μὴν τὸν σφυγμόν" κατὰ δὲ σύγχρισιν τῶν ὑγιαιγὸν- 

των. ἔσται δὲ σοι τοῦτο πρόδῆλον κἀκ τῶν λουσαμένων ἢ 

γυμνασίᾳ χρωμένων, ἐφ᾽ ὧν χαλῶνται μὲν οἱ στόροι, λεσυτύ-- 

353 γνεσϑαι δὲ συμιβαίνει τὰ παρακείμενα καὶ διατινεῖσθαι σιρ0-- 
ἢς ϑήλως τὴν ϑερμασίαν" γίγνεσθαί τὲ καὶ εἶναε πλείονα ἢ 

κατὰ φύσιν, 'χαὶ τὸν σφυγμὸν σφοδρότερον, καὶ μιέγεϑος 
ἴσχειν" σὴν γὰρ δυσκινησίαν καὶ τὸ βάρὸς ὑπὸ τῆς εν 
ϑείσης δυνάμεως ἀποτελεῖσϑαι. 

71. Διὰ τί πρὸς φὴν τροφὴν οἱ πυρέξαντες ἀνορέκτως 

380 ἔχουσιν; ἢ ὅτι ἡ ὄρεξις ἐν συμμετρίᾳ τινί ἐστε τῶν ἐν 

στομάχῳ καὶ κοιλίᾳ πόρων; ἣν συμμετρίαν εὔλογον οὐχ 
ὑγιῆ μένειν, ἤτοι διαστάντων. νὸν συλεῖον τῶν πόρων, ῇ 

Ἡιυόντων. 
96 τον, - Διὰ τί ἐν ταῖς δθὲν τὰ ἄκρα συνέλκεταε καὶ 
δί σπᾶται καὶ καταψύχεται, καὶ ὠμαυρὸν τὸν σφυγμὸν ἔχου-- 

σιν: ὅτε λεληϑότως διαφορεῖται τὸ ἐξ αὐτῶν πνεῦμα σιρὸς 

τὴν ἐν κοιλίᾳ λεπτομέρειων" ἔνϑερμος γὰρ τούτοις ὡ κοι- 
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λία" ἔνϑεν καὶ ναρκῶσι. ναρκᾷ δὲ τὰ στερούμενα τῆς τοῦ 
συνεύματος παραϑέσεως" τὰ δὲ ἄκρα ψύχεται καὶ συνέλκε- 

ται, τῷ καὶ τὸ ἐν τούτοις ϑερμὸν πρὸς τὴν κοιλίαν φέ- 
ρεσϑαι διὰ τὴν λεπτομέρειαν. 

78. Διὰ τί οἱ ὑδροφοβικοὶ τὸ ὕδωρ φοβοῦνται, καὶ 5 
τὸ αἰδοῖον ἅμα τοῖς ὑποχονδρίοις ἐντείνονται, καὶ τρέμουσι 
καὶ σπῶνται καὶ παρακόσπτουσιν εἰς τοσοῦτον, ὥστε καὶ 

ὑλακτῆσαι κυσὶν ὁμοίως: σπῶνται μὲν οὖν καὶ φτρέμουσι, 

τοῦ στομιάχου συντιϑεμένου τῷ νευρώδει. διὰ ταὐτὸ δὲ καὶ 
φὸ αἰδοῖον ἐντείνονται. ἡ γὰρ τοῦ ὑδροφόβου. κατασκευὴ τὸ 
καὶ ἡ πεῖσις, ἔνστασίς ἐστε περὶ τὸν στόμαχον καὶ τὴν 
κοιλίαν. παρακόστουσι δὲ διὰ τὸ ἀναδίδοσθαι ἐπὶ κοιλίαν 

καὶ στόμαχον ὕλην ἐφϑαρμένην, καὶ ταύτης μέρος τι εἰς 

τὰς μήνιγγας ἀναϑυμιᾶσϑαι. ἐνιστάμενον δὲ περὶ ταύ- 
φας, ἀπεργάζεται τὰς ἐκνοίας᾽ ὀχλοῦνται δὲ σείνοντες, ὅτε 15 

ἡ μὲν σύστασις ἀπετελέσϑη περὶ μιχροιὺς σπιόρους. ὅταν 
οὖν πίνωσι, παραδύεται τὸ ὕδωρ, ἅτε λεσιτομερὲς ὄν, τοῖς ὃ 

μικροῖς πόροις καὶ αὔξει τὰς ἐνστάσεις. ὑπὸ δὲ τῆς στε- 

ρεμνίου τροφῆς οὐκ ὀχλοῦνται. τοὺς γὰρ ὄγκους αὐτῶν 
ἶ μεγάλους ὄντας, οἱ πεπονϑότες οὐ παραδέχονταί ποτε. καὶ 0 
μιἢ πίνοντες δὲ τὸ ὕδωρ, δεδοίκασι τοῦτο διὰ τ» τῶν 

αἰσϑητηρίων φαντασίαν. πίνων γάρ τις ὁρᾷ ἅμα καὶ σείνει" 
ἡ δὲ ὅρασις ὑπὸ τοῦ ὕδατος κινηϑεῖσω, συγκινεῖ τὸ ἐν τῷ 3584 
στόματι πνεῦμα. τοῦτο δὲ κινηϑὲν ὑπὸ τοῦ πινομένου 
συγκινεῖ τὴν ὅρασιν οὕτως, ὡς ὑπὸ τοῦ ὕδατος πρὶν ἐκπι-- 25 

γεῖτο᾽ ἐκ δὲ τῆς συγκινήσεως γίνεται συγγυμνασία τοιαύτη, 

ὥστε κἂν μὴ πίνηται τὸ ὕδωρ, βέβληται ἐν τῷ στομάχῳ 
σινεύμω συγκινοῦν, ὡς ὑπὸ τοῦ πινομένου τάχιον. ὀχληρώς 
ἐκινεῖτο, συγκαλυψάμενοι οὖν πίνουσε διὰ τὸ ἀποχωρεῖν 
τῶν πενημάτων φὸ ἕτερον. ὑστὲρ δὲ τοῦτο ἰόν, τοῖς πόροις 30 
τοῦ στομάχου ἐνίστασθαι βέλτιον ἔχει. 

"74... Διὰ τί οἱ ἀπεεσττήσαντες ἐφρϑαρμένην ἀπερεύγουσι 

τροφὴν; ὅτε διὰ τὸ πλῆϑος τῆς προσαχϑείσης, ϑερμασία 
σελείων γίνεται εἰς τὸ κύτος τῆς κοιλίας" καὶ αὕτη ἐμπλεο- 
μένη, φϑείρει τὴν τροφὴν καὶ κνισσοῖ, οὐκ ἐκ τοῖς ἀραιώ- 35 

μασιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ κύτει. 
756. Διὰ τί οἱ κεφαλάλγειαν ἔχοντες ἀμβλυωςσοῦσε καὶ 52 
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δακρύουσι συνεχῶς: ὅτι ἐσὶ τὴν κεφαλὴν ἀναδιδομένης ὕλης 
(ἀεὶ γὰρ ἐπὶ τὰ πεπονϑόταω αἱ ὕλαε φέρονται) πολὺ μέρος 
φέρεται ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμούς, καὶ τοῦτ᾽ εἰκότως, διὰ τὸ 
ἀνεῷχϑαι διὰ τὸ πλῆϑος τῆς λεπτομερείας, ὃ γίνεται διὰ 

5 τὴν συνεχῆ κίνησιν αὐτῶν. [7] καὶ πῇ μὲν δακρύουσι διὰ 

τὸ πλῆϑος τῆς ἐπιφορτιζούσης τὰ μέρη ὕλης" πῇ δὲ ἀμ- 
βλυωποῦσι διὰ τὸ ἐπιϑολοῦσϑαι τὸ κατὰ φύσιν πνεῦμα, 
τὸ διοδεῦον διὼ τῶν ὁρατικῶν πόρων τῇ ἐπιμιξίᾳ τῆς ἀνα-- 
δοϑείσης ὕλης. 

10 70. Διὰ «τί ἦχοι ἀποτελοῦνται κεφαλαλγείας οὔσης; 
ὅτε τὸ ἀκουστικὸν πνεῦμα χραδαίνεται ὑπὸ τῆς ἐνστάσεως 
τῆς περὶ τὰ μέρη συστάσης" ἔνστασις δέ ἐστιν ὄγκος ἐν 
λόγῳ ϑεωρητοῖς ἀραιώμασι διὼ σφήνωσιν. 

727. Διὰ τί οἱ κεφαλάλγειαν ἔχοντες ἐξανιοστάμενοι, μάλ-: 

15. λὸν ἀλγοῦσιν: Ὅνι κινουμένης τῆς κεφαλῆς, πλείων ἐπ᾽ 

αὐτὴν ἡ τῆς ὕλης φορὰ γίνεται καὶ τὰς ἐνστάσεις αὔξει. 
78. Διὰ εἰ ἀσφυξία γίνεται; Ὅτι ἀπὸ τῶν ἀρτηριῶν 

ὃ πνεὔύμα πονηρευομένου τοῦ πάϑους πρὸς τὴν ἐν τοῖς σι8- 

σονϑόσε λεπτομέρειαν ἕλκεται. 
2. 179. διὸ τί οἱ μαινόμενοι στωρακόστουσιν : ὅτε δυσοδίω 

8δδ τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ἀποτελεῖται, διὰ τὴν ἔνστασιν καὶ 
τὴν μύσιν τῶν ἐν τοῖς μεταβάλλουσιν αὐτὸ σώμασι «τό-- 
θων" συνίσταται γὰρ περὶ φὸν ἐγκέφαλον καὶ τὰς ἐκεῖσξε 

μήνιγγας τὸ πάϑος, καὶ τὰς ἐντεῦϑεν διὰ τὸ παρὰ φύσιν 
26 διακεῖσθαι τὰς ὠποφύσεις. καὶ φαντασίας φινὸς ὁρῶνται 
φανταζόμενοι καὶ τὰ μὴ ἑστῶτα ὡς ἑστῶτα ὁρᾶν, καὶ 
τὰ μὴ ὑπάρχοντα ὡς ὑπάρχοντα, ὅμοιόν τε τοῖς ἐκτδ- 
ρικοῖς πάσχοντες. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι διὰ τὴν σ«τοροποιΐαν τῶν 
ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἀπονελεσϑέντων πόρων » τοιάνδε τῶν 

30 ὁρατῶν φαντασίαν ἔχουσι" πάντα γὰρ αὐτοῖς χλωρὸ φαίνε-- 
φαι. εἶναι. - 

80. Διὸ τί οἱ μελαγχολικοί, ὀργίλοι καὶ δύσϑυμοι; 
ἐπεειδὴ τὸ πάϑος περί τὲ κοιλίων ὑφίσταται καὶ τοῦ στο- 
μάχου τὸ πέρας, ὃ συνάπτει τῷ στόματι τῆς κοιλίας. ἐκεῖσε 

35 οὖν ὑγρῶν διερϑορότων, συναϑροισμὸς ἀποτελεῖται, καὶ 
αἰτία γίνεται τῶν λεχϑέντων" πρόδηλον δὲ τοῦτο κἀκ τῶν 

ὑγιαινόντων μέν, ἀρχῆ δὲ τροφῆς χρησαμένων. δυσεντευ- 
, 
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οξίαι γὰρ συμβαίνουσι. καὶ οἱ ὑδροφοβικοί, ἐπιβουλεύεσϑαι 53 
δοκοῦντες, ἀτροφοῦσε σχεδόν. 

81. Διὰ εἰ τῶν παραλυϑέντων μερῶν τὰ μὲν ἐπεκτεί- 

γεται, τὼ δὲ συστέλλεται καὶ συνέλκεται: ὅτε τὸ πάϑος 

κατὰ τῶν λόγῳ ϑεωρητῶν ἀραιωμάτων ἀποτελεῖται. ὅταν ὁ 
οὖν ἡ μύσις εἰς μῆκος συμπέσῃ, ἐπεκτείνεται τὸ πταρεϑὲν 
μέρος συνέρχεται δὲ, ἐπτὼν ἐπικαρσίως οἱ πόροι μύσωσι. 

82. Διὼ «τί οἱ δυστινοοῦντες ἤχον συριγματώδη ἠχοῦ-- ᾿ 
σιν: ὅτε μύσις τίς ἐστι καὶ σύμπτωσις τπιόρων τῶν ἐν τῷ 

πνεύμονε πάϑος. διὰ στενοῦ τοίνυν τόπου στνεύμιατος φε- τὸ 

ρομένου, ἦχος φοιοῦτος ἀποτελεῖται. συναντῶσι δὲ καὶ βῆχες 

τούτοις, διὰ τὴν ἐκ τῆς παρατρίψεως ϑερμασίαν, σἱλειόνων 

συνδιδομένων ὄγκων εἰς τὸς τῶν βρόγχων κοιλότητας, 

κἀκείνων ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἅμα κοπτομένων. 

83. Διὰ εἰ οἱ δυσσπινοοῦντες, ὀρϑοὶ ὄντες, ἔλαττον ι5 

δυσσενοοῦσιν, ἥπερ κατακείμενοι; ὅτε τοῦ βρόγχου συμστα-- - 

ϑοῦντος κατὰ τὸ πνεῖΐμα συμβάλλει καὶ τὸν μων συν-- 
διεγείρειν αὐτῷ. 

84. Διὰ τί ἐν τοῖς ῥδήγμασιν ἐπὶ τῶν ἐκ πληγῆς ῥδη- ὃ 356 
γνυμένων, τὸ μὲν ὑπογάστριον οὐ ῥήγνυται ἐκτὸς ὃν, τὸ 20 
δὲ περιτόναιον ἔνδον ὄν, ῥήγνυται; τούτου ἡ αἱτία αὐτὴ 
τῶν σωμάτων ἡ φύσις" τὸ μὲν ὑπογάστριον σαρκωδὲς ἐστι, 
τὸ δὲ πιεριτόναιον τεταμένον" ἀντιπάσχον οὖν τῷ προῦσ- 

«ίπτοντι, ῥήγνυται. τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄνευ 
τραυμάτων καταγμάτων. 
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ΘΕΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΤΟΥ͂ ΣΙΜΟΚΗΤΟΥ͂ 
4ἸΑ͂ΔΟΓΟΣ ν 

περὶ διαφορᾶς φυσικῶν ἀπορημάτων καὶ ἐπιλύσεων αὐτῶν. 

Ἢ διάλεξις τοῦ διαλόγου. 
Τὺ ν λιδόν « ᾿ “ ᾿ ΓΙ, ᾿ 2 2 ς᾽ χελιδόνας ὑπὸ τῶν μητέρων ἀκήκοα τὴν παρ᾽ αὖ-- 

»ῃ »ῳ." , “ 2 ι 2 , 
ταῖς ὠδὴν διδάσκεσϑαι μουσικῶς" οὐδὲ γὰρ ἀπαιδεύτου 

Α 

γεννήματος χελιδὼν ἀκούειν μήτηρ ἀνέχεται. διδάσκουσι 
5 τοίνυν ἐκεῖναι τὸ ἔκγονα πόλεσι εἰσοικίζεσϑαε καὶ προσ- 

ἄδειν ἀνθρώστοις καὶ περίλαλεῖν ϑαλάμοις ῳδὴν ἐναρμό- 
γιον. ἄγε δὴ [οὖν ἄγε] μουσικώτατε σύλλογε εὐγλωτ- 
τἰὰν δίδου παιδί, καὶ προσάδειν ϑεάτρω μὲ δίδασκε καὶ 
σεριλαλεῖν ὠδὴν ἀττικὴν ἄρτε μαϑόντα μουσικῶν ἐπιβαί--: 

το γεν ϑαλάμων. εἰ δὲ τε καὶ τῶν δικῶν ἔξω γενοίμην 
ῥυθμῶν, ὑπηχεῖτε φιλοτίμως μοι τιὰὶ λειπόμενα, ὥσπερ ὃ 
παρὰ τῷ “οκρῷ τῷ Εὐνόμῳ τῆς μελῳδίας τέττιξ σὐνέριϑος 

ἔδοξε καὶ Τεύκρῳ στρατεύεσθαι καὶ τροπαίων ἐρᾶν καὶ 

στολεμικῆς ὀρέγεσϑαι παρατάξεως. οὐκοῦν τῇ προβολῇ τῆς 
᾿ ᾽ , γ, , ᾿ , ε Ἴ “ ᾽ ΕἾ τὰ 
15 ἀσπίδος Αἴας ἐτείχιζε" καὶ τοξοτῆς δ᾽ ΤΠ εὔκρος ἦν εὐστο- 

χώτατος. “Αἴας γὰρ ἦν τῆς ἀριστείας ὑπόϑεσις. ᾿“νάσχετε 

οὖν ἄνδρες διδάσκαλοι ὥόδοετερ ἀσπίδα τὴν ὑμετέραν εὐμέ- 

ψειαν, καὶ κρότος ὅσπιλα μοί εἴη τὸ τήμερον" καὶ νικηφόρος 

οἶδα γενήσομαι, εἰ καὶ μὴ βαρβάρου γῆς ἐπιβέβηκα. Εἰ 
0 δὲ καὶ μητέρα τέχνην οὕπω κεκλήρωμαι, ἀλλ᾽ ἔστε μοι γέ- 

«ἢ Φοτ ᾿ γι ν᾽ , ᾽ Α - «ς γος ὅϑεν ὑμῖν" καὶ λόογοὺυς ἔχω πατρίδα, καὶ τὰ τῆς Ελ- 

λάδος ἡμέτερα. 
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ΤΑ ΤΟΥ͂ “ΙΑΛΜΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΏΩΠΑ͂. 

ἣ ἀντισϑένης. Πολυκράτης." 

α΄. Ποίῳ λόγῳ ἄκαυστος ὃ ἀδάμας καὶ φύσεως πυρός ἐστιν ἀμέτοχος. 

1. ᾿νε. ᾿“ρισταγόραν τὸν Τιμοκλέους πολλοῦ γε 

]ΤΙΠολύκρατες [περὶ τὸ “ύκειον] οὐχ ἑώρακα χρόνου. ὦρά γε 5 
σοῦ: ὦραᾳ μὴ που ἐπὶ τὴν Σικελίαν ὠσιῆρε τοὺς πιυριπενόους 
κρατῆρας ὀψόμενος, ἢ τὸν ᾿Ινδικὸν περινήχεταιε κόλπον, 

ἵνα τινὰ φιλοσοφίας ἐπιστήμην στορίσοιτο: 

2. 11ολ. Ὄντι που ᾿Αντίσϑενες, ἐπείπερ ᾿ϑήνηϑεν 
᾿Α΄πολλογένης ὁ Κορίνϑιος χϑὲές που γενόμενος ὡς ἡμᾶς τὸ 
στερὶ τὴν ]Ποικίλην στοῶν ᾿“ρισταγόραν ἔφη ϑεάσασϑαι. 
᾿Αρίστωνα δὲ τὸν φυσικὸν καὶ Σωσίπατρον τὸν ᾿Ερμογέ- 
γους περὶ τὸ λεωκόριον ἑωρακέναι αὐϑήμερον ἀφικομένους 
ἀπήγγειλεν. 

8. ᾿ντ. Πόϑεν δῆτα, Πολύχρατες: δ; ἥΝ 
Πολ. “Περὶ τὸν Εύξεινον ἐνθαλαττεύσαντες κόλπον 

καὶ πολλοῖς ἄγαν καὶ μεγίστοις ἐνδιατρίψαντες πόνοις ὥσπερ 

τι χρύσειον κὥας ἡμῖν τὰς ἐπικόμιψους ϑεωρίας φόρτον 
ἠγάγοντο. ἔρως γάρ τις αὐτοὺς ἐπιστήμης λαβων, ἐνοίστρησέ 
σιως ἄμφω καὶ πρὸς ἱστορίας κατάληψιν ἐνεβάκχευσεν. ἐγλι-- 20 
χέτην γάρ, ἐγλιχέτην τὴν Μαιώτιν ὅπως λίμνην ϑεάσοιντο, εἶ 
στρογγύλη μὲν τὴν ϑέσιν" ἐννέα γὰρ αὐτὴν σταδίων χιλιάδες 
σεριγράφουσιν ὅροι, καϑάστερ γεωγράφοι κηρύττουσιν, ἀξιό-- 
σιστον ἡμῖν προβαλλόμενοι τὴν ἀσιόδειξιν. καί τινας δια-- 

πορῆσαι φυσιολογίας Περικλέα φασὶ τὸν Κορίνϑιον περὶ 25 

τὸν Βύσπορον αὐτοῖς ξυναντήσαντα. 4. ᾿Εντεῦϑεν λόγοι 
καὶ ϑεωρίαι [περὶ] τὸ ἄστυ κυμαίνουσι, καὶ πᾶς φιλοσο- 

ο φεῖ, ὅπως τι λέξοι τορόν, καὶ κομψότητε δόγματος ἄλλος 

ἄλλου κρατήσειεν. Ὃ Περίπατος πρὸς τὴν Στόαν ἔχει τὴν 
ἅμιλλαν" ἡ Στοὰ Πυϑαγορείοις συμπλέκεται [καὶ] ᾿“΄καδη- 30 

μαϊκοῖς λόγος ᾿Επικουρείων οὐ σπένδεται" καὶ πόλεμός τις 
ἀσίδηρος ἀνὰ «ὴν ᾿Ελλάδα κεκίνηται. 

ὅ. ̓ νε. ΄4γε δῆτα, ὦ βέλτιστε, περὶ τούτου φράσον 
ἡμῖν. οὡἧς ὁρᾷς γὰρ ἐπὶ ϑεωρίαν τὸν νοῦν ὠνεπιτέρωμαι καὶ 
φλέβας ἐπιστήμης ἀνιχνεύω ϑεάσασϑαι, καϑάπερ μεταλ- 35 
λουργοί τινες ὁπηνίκα τιμαλφεστάτου τινὸς ὕλης πόρους 
ϑεάσοιντο. 
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0, 11ολ. Οὐ περὶ μικροῦ, τινὸς γλῶτται καὶ λόγοι καὶ 

ϑεωρίαε βαλλουσί τὲ καὶ βάλλονται. ἀδαμάντινος γάρ τις 

ἐξωσελίσατο σιόλεμος καὶ τὰ τῆς φύσεως ὠνελίστουσιν ὀργία. 
φασὶ γὰρ τὸν Π]ερικλέα εἰσεεῖν, αἱ δῆτα τὸν ἀδάμαντα ἡ 

5 φύσις δεδημιούργηκεν ἀκαυστον καὶ τοῦ παμφάγου πυρὸς 
ἀιψηλότερον. τουτὶ [ὦ] φίλος τὸν [τῶν] φιλοσόφων δια-- 

ταράττει χορὸν καὶ πρὸς ἔρευναν τῶν ἀπορρήτων ἐνθου- 
σιᾶν παρεσκεύασδ. τοιούτοις γὰρ ὁ Κορίνϑιος ἐνειλῶν τοῖς 

δεσμοῖς ὥσπερ ἐν Σκυϑικῷ. λαβυρίνϑῳ τινὶ τῷ δυσεκβάτῳ 

τ τῆς ϑεωρίας ἀποκλείσας ὠχέτο. 
7. ᾽᾿4νετ. ᾿Ερῶ σοί τε φύσεως ἔργον, 1Π]ολύκρατες, 

ἐπεί σε φιλότιμον καὶ λόγων μουσικῶν ἐραστὴν ὑπαισϑά- 
γομᾶν" φίλῳ γὰρ μηδὲν ἐμβρτων ἔχοιμι καλόν, τῷ Κυρη-" 
γναίῳ σιδιϑόμενος. 

15 11ολ. Οὐκοῦν ἄγε δὴ ἃ ἄγε, ̓ “νείσϑενες, λόγος ἡγείσϑω 

ὅτῳ κοινωνεῖν ἀλλήλοις εἰώϑαμεν τοῦ βουλήματος. 
8, ᾽ζντ. “επτότατοί τινες πόροι διὰ τὸ λίαν στε- 

ρέμνιον σπιεφύκασε τῷ ἀδώμαντε" διὸ καὶ ὁ σίδηρος ἀσϑε- 
γῆς πρὸς ἀδάμαντα" ἀνεπίδεκτος γὰρ καὶ γλυφῆς καὶ το-- 

0 μῆς διὰ τὸ λίαν συκνότατον. ἐντεῦϑεν φλογὸς οὐκ αἰσϑά- 

γεταῖϊ, ὥσπερ ἀπειργόντῳν τῶν πόρων, καὶ ἀπαξαπλῶς ἀντι- 
πραντόντων φύσιν πυρὸς τὸν λίϑον εἰσδέχεσϑαι. τὰ τοί-- 
γυν ἄμικτα καὶ διέστηκε᾽ τῶν δὲ διεστώτων σχέσις οὐκ 

ἔνεστιν. ἀσυνδύαστος οὖν ἀδάμας πυρί. οὐκοῦν ἄκαυστος 

25 κοὶ φύσεως συρος διὰ πυχνότητα ἠλλοτρίωται. 9. Σίδη- 

θοὸς γοῦν καὶ χρυσὸς σιυρὸς φύσιν εἰσδέχονται, ὅϑεν τὸ 
τοιαῦτα τήκεται ἢ μαλάττεται. ναὶ μυὴν καὶ διὰ τὸ μᾶλ- 

λον ἄνικμον ἄκαυστος σᾳέφρυκεν ὃ ἀδάμας. σἂν γὰρ [10] 

φηκτὸν σπιλείστης ἀναγκή μενέχειν ὑγρότητος. ᾿ 
30 10. Πολ. Εὖγε τοῦ λόγου ἀδαμαντίνοις τισὶ δήμασι 

φὰς περὶ ἀδάμαντος ϑεωρίας ἐποίκιλας" ναὶ μὰ τὸν ἀδάώ- 

μιαντα καὶ εἴ τι ἀδάμαντος ἀσφαλέστερον. ἰσχυρότερὸν γὰρ 
ἥμιν ἀδάμαντος ἡ ἀλήϑεια" ἀλλὰ φέρε δὴ. καὶ τὸ πολυ- 
ϑρύλλητον ἐκεῖνο καὶ ἐπίσημον τοῦ Κορινϑίου ἐνοσιτρισώ-- 

305 εϑα πρόβλημα. 
᾿νε. Ὅ,τι βούλει, πύϑου. 



ας τ τ Ὸ- 
εὐ δά ὃν 

σου ΟουΜ. ᾿ ἾΝΝ 

β΄. Ποίῳ λόγῳ τὼ πτερὰ τῶν ἀετῶν ἐπιτιϑέμενα τοῖς τῶν ἄλλων 

ζῴων πτεροῖς φϑορὰν αὐτῶν ἀπεργάζεταις: : 

1. Π1ολ. Φϑείρειν ἔφασκε τῶν ἀετῶν τὰ πτερὰ ἐπι-- 
φιϑέμενά πως καὶ συμπιλεκόμενα τοῖς τῶν ἄλλων ζώων 
σιτεροῖς, ὥσπερ κἀνταῦϑα τύραννος ὃ ἀετὸς εἶναι βουλό-- ὁ 
μενος» καὶ τῆς κόμης γυμνούμενος οὐδὲν ἧττον βασιλικῆς 

ἐπιβαίνειν δυναστείας σεειρώμενος. «ἰς ὁ λόγος, ᾿“ἰνείσϑε- 

γες: ἔργα μοι φύσεως διηγοῦ. Ἶ 

2. ᾿Αἴνε. Ἶ τοῦ Κορινϑίου, ὡς μυστικῆς τινος ἐτπε-- 
Α - ᾿ ᾿στήμης ὁ σοφιστὴς ἀξιόχρεως. αὐτὰρ γοῦν λέξω τί σοι; τὸ 

Πολύκρατες᾽" σὺ δέ μοι ἠρεμαῖον ἐπίϑες τὸ οὖς καὶ Σει-- 
ρηναίας ἀκούσεις φωνῆς, οἷά τις ᾿Ιϑακήσιος ἐπ᾿ αὐτάς που 
τὰς ὑπερκυκνείους μελῳδίας γενόμενος. εἶν ας 

11ολ. “Μέξον δῆτα, ὦ βέλτιστε. πῇ 

8. ᾽᾿άνετ. δυσωδέστατον πτηνὸν ἀετός. ἐντεῦϑέν τοι 15 
καὶ τὼ λείψανα τῆς ἑαυτοῦ ϑήρας οὐκ ἂν αὖϑις ἐπέλθοι 
«ἰς ποτε, οὐδὲ χϑιζῆς ὦ φίλος ϑήρας τυχήσειεν" ἄβρωτα 

δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἕῴοις ἐστίν" αὐϑήμερον γὰρ ἠφάνισται, 
οἷα Φίνεώς τινος καὶ ᾿Ἰρπυίαφ λείψανα δείτενου γινόμενα. 
διὸ καὶ φϑαρτικά σῶς τῶν ἀετῶν τὰ πτερά. σηπεδονώδους 20 

γάρ τινος μετέχουσι φύσεως. καὶ οὐδ᾽ ἂν δωϑείη ἕτερ᾽ ἄττα 
κόμαις ἀετῶν πτερὰ τιλησιάσαντα᾽ ϑᾶττον γὰρ ἀπολώλασιν. 

[ 

γ. Ποίῳ λόγῳ οἱ ἐλέφαντες οὐ πρότερον πένουσι πρὶν ἂν ἐπιϑολώσωσι. " 

τὸ ὕδωρ. 

1. 7Πολ. Μίαν νουνεχόντως, ὦ φίλος. ἀλλ᾽ ὅρα μοι :5 
τοῦ ᾿Απελλοῦ, ᾿Ανείσϑενες, πίνακα. φεϑαύμακα τῆς γρα- 

φῆς ἄτερ τὸ χόσμιον. ϑέα μοι τὸ ᾿Ινδικὸν τουτὶ ζῷον 

ὅπως ὁ δημιουργὸς τῆς γραφῆς διεποίκιλεν ἄριστα. λόγος 
τίς ἐστιν ἐλέφαντα μὴ τιρότερον πίνειν, πρὶν ἄν ὑποϑο- 

ο , - ἈΝ 
᾿λώσῃ τῇ προγνομαίᾳ τὰ νώματα. 30 

2 Π ᾿ 

2. ᾿4ντ. Οὐκ ἐπίπλαστον τὸ λεγόμενον. μορμολύτ- 

τόται σκιὼν τὴν αὐτοῦ ἐν ὕδατι ἐλέρας ϑεώμενος: διὸ καὶ 
᾿ ι τ ὁ ὃ ᾿ ΄ - 2 ᾿ , ἢ «ες ᾿ 

φοὺς ἰνδους ἐπιτηρεῖν ἀσέληνον νύκτα φασὶν ὁπηνίκα δια-- 
᾿ - ἊΣ 

πορϑιμιεύωσι τουτὶ δ ὑδάτων τὸ ξῴον" τὸν μυϑικὸν Νάρ- 
΄ ἃ ᾿ ὰ - , κισσον παιδεύεται ἐλέφας τὴν ἑαυτοῦ σκιὰν ἀποστρέφεσϑαι 35 

Ὗ - ᾿ - ἡ ͵ ᾽ ΄ ͵ - 

καὶ τῶν ξένων τῆς φύσεὼς ἐρώτων ἀπέχεσϑαι. 
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δ΄. Ποίῳ λόγῳ ἡ νάρκη διὰ μέσου τῶν κάλων τοῦ ἐπωνύμου μεταδίδωσι 

πάϑους καὶ τῶν ϑηρευτῶν ναρκῶσιν αἵ χεῖρες. 

1. 1Πολ. ζγαμαι τῆς ϑεωρίας τὴν δύναμιν, ὡς δει- 
γος σὺ κομιδῇ φύσεως λόγους μδτέρχεσϑαι" ἀλλ᾽ ἄγε ϑὴ 

δφοὺς περὶ νάρκης φιλοσόφει μοι λόγους" καὶ ἡ σοβαρὰ τοῦ 

Κορινϑίου γλῶττα ναρκήσειε τὰ περὶ νώρπης μεγαλαυχου-- 
μιένη προβλήματα. τοὺς ϑαλαττουργοὺς ἔφασκεν, εἴποτε 
νάρκη τῷ κύρτῳ ἁλῷ, τω χεῖρε πάσχειν εἰ μὴ εὐϑὺς τοῖς 
κάλοις ἀφελκόμενοι τὸν κύρτον. πῶς δῆτα, ὦ τᾶν, διὰ τῶν 

10 κάλων τὰς ϑηραπὲς τὸ ζῷον ἀμύνεται; 
2. ᾿ᾶνε. ᾿Επὶ τὴν ϑάλατταν τῶν ϑαυμάτων ὡς 1Π1ε- 

ρικλῆς τὴν γλώτταν κεχίνηκας. εἴσω τῶν ὅρων γνώσεως 
τὴν σὴν διάνοιαν ἐστέχε ᾿“τλαντικὸν ὥσπερ «τέλαγος ϑεω- 

ρίας ἱστορῆσαι γλιχόμενος. ἐγα δέ σου, Πολύκρατες, μι- 
15 κροῖς τισε ῥήμασε ψυχαγωγήσω τὸν ἔρωτα. 

3. 11ολ. “Ζέγοις ἄν, ὦ γενναῖος. ἀστεῖοι γάρ μοι 

δοκοῦσι καὶ δημοφελεῖς οἱ λόγοι προτίϑεσϑαι. οὐ μή σου 
ἀπολειφϑείην τὸ τήμερον, οὐ μὰ τὸν ἐμὸν βέλτιστον ἔρωτα. 

4. ᾿νε. Εὐπαϑεστάτην ὁ ἀὴρ τὴν φύσιν κληρωτικῶώς 
30 ἀστενείματο᾽ διηχὴς γὰρ καὶ διαφανὴς ἐφάνη καὶ δίοσμος. 

οὕτω γὰρ αὐτὸν ϑεῖαιε φροντίδες τινὲς δεδημιουργήκασιν 

ἄριστα, ἵνα πὼς συμεάϑειά τε καὶ ἐνέργεια δὲ ἐκείνου ἀνὰ 
τὸ στερίγειον τουτὶ χωρίον συμβαίη. πολλῶν τοίνυν παϑῶν 

καὶ ἐνεργειῶν αἴτιος οὗτος. ὅ. Πῶς γὰρ οἱ τὰς ὄψεις νο-- 
25 σοῦντες τοὺς ὁρῶντας σφᾶς πολλάκις τοῦ πάϑους κοινω- 

γοὺς ἐποιήσαντο" ναὶ μὴν τοῦ περιέχοντος ἀέρος μεταιχμίου 

δίκην ῥώσεως ἐνόντος ἡμῖν καὶ φαυλότητος. οὐκοῦν διὰ τοῦ 
ἐνόντος ἀέρος καὶ νάρκη ποιεῖν τε πάϑος ἐπίσταται τοῖς 

αὐτῷ πλησιάζουσιν, εἰ μὴ ταύτης ἐφάψοιντο. 8. ᾿Ερώ δέ. 
30 σοὶ καὶ τοῦδε τεκμήριον. ἡ μαγνῆτις, ἣν καὶ “Ηράκλειαν 

λίϑον φασί, τοῦ σιδήρου διέστηκε, καὶ ὅμως διὰ μέσου τοῦ 
ἀέρος ὁρῶμεν τὴν ἐνέργειαν προβαλλομένην τὴν λίϑον. ἡ 
δὲ καὶ σπτερὶ τὸν φοίνικα τὸ φυτὸν γινομένη συμσάϑεια 

σοίαν διάνοιαν οὐκ ἐξίστησι:; ποίαν ἀκοὴν οὐκ ἐνξφοόρησε 

3. ϑαύματος ;: ἄλλως τὸ τοῦ ϑήλεος διακέκριται γένος" εἶτα 

σιλησίον ὄντων ἀλλήλων τοῦ τὲ ἄρρενος καὶ τοῦ ϑήλεος, 
ἴδοις ὧν στὴν ϑήλειαν καϑιεῖσαν τους κλάδους οἷα κόμην 
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ἐρωτικὴν τῷ ἄρρενι καὶ συμπλοκῆς ἀφιεμένην καὶ ὀργῶσαν. 
7. ᾿Επειὼν δ᾽ οὐχ ἐξικνοῦνται ἔστιν ὅτε οἱ ταύτης πιρὸς τὸν 
ἄρρενα κλάδοι, σοφόν τι παλαμῶνται ταὐτῇ οἱ φυτουργοὶ 
φιρὸς τὸν ἔρωτα. κάλοις γὰρ αὐτὴν σιεριδεσμοῦσε τῷ ἀρ- 
ρένι, καὶ οὕτως ἐν αἰσϑήσει τῆς ἀπολαύσεως ἡ ϑήλεια γί- ὁ 
νεται καὶ ἐξανίσταται τῆς κυρτώσεως καὶ πρὸς τὸ οἰκεῖον 
τοὺς κλάδους ἐπανήγαγε σχῆμα, ὥσπερ διὰ τῶν κάλων τὴν 
τοῦ ἄρρενος σχοῦσα συνάφειαν" 8. "ἄτοπον τοίνυν οὐδὲν 
σοιεῖν τὶ καὶ νάρκην τοῖς ϑηρεύουσι πάϑος διὰ μέσων τῶν 
κάλων. 10 

ε΄. “Ποίῳ λόγῳ αἱ ἔλαφοι ἀποβάλλουσαι τὰ κέρατα τοὺς συνήϑεις 

ἀποφεύγουσι τόπους. 

1. Πολ. Βαβαὶ τοῦ λόγου. ἀδελφὸς εὖ μάλα μοι φύ- 
σεως, ᾿ΑἸνείσϑενες, εἶναι δοκεῖς. ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ϑαλάντης ἐσεὶ 

φὴν χέρσον μετελθεῖν ὁ λόγος ἐρᾷ, καὶ μετοχετεύειν ἐπὲὶ τὸ 

φὴν ἤπειρον τὴν ϑεωρίαν ἐπείγεται. Τὰς ἐλάφους ὁ Κο- 
ρίνϑιος ἐχομυψεύετο τὸ κέρας ἀποβαλλούσας τῶν συνήϑων 

ἀποφεύγειν χωρίων, ὥσπερ αἰσχυνομένας τὴν τέως αὐταῖς 
ἀκοσμίαν προσοῦσαν. Ἶ 

2. ᾿νε. 46ξειε μέν τις παίζειν ἴσως τὸν Περικλέα, 50 

“Πολύκρατες, ἢ κορυβαντιᾶν πως καὶ μεμηνέναι, φλήναφον 
τουτὶ τὸ διαπόρημα προβαλλόμενον. ἐγὼ δὲ τὸν ἄνδρα 
τεθαύμακα καὶ τὸ φιλόκαλον γεραίρω τῆς γνώσεως. ᾿41λλ᾽ 
εἴ σοι δοκεῖ περὶ τουτηνὶ τὴν πλάτανον καϑῆσϑαι μικρόν 

ἀμφιλαφὴς γὰρ ἡ πλάτανος τοῦ τε ἄννου τὸ ὕψος καὶ τὸ :5 
σύσκιον πάγκαλον. 

8. Πολ. Πρόαγε δή. 
᾿νε. ᾿Αράγε, ὦ παῖ Σωσίου, οἴει δ᾽ ἃ ἄρα, οἴει Ὶ 

κέρας ἀποβάλλειν τὴν ἔλαφον : 
Πολ. Φημὶ δή" ἀπειρώκις τοῦτο τεϑέαμαι, ὁπότε 9 

παῖς μὲν ἦν τὴν ἡλικίαν, ἀγροικότερον δὲ τὸν νοῦν, ἡνίκα 
τὰ κυνηγέτου μοι ἐφαίνετο περισπούδαστα" ὅτε αὐλῶνας 
καὶ γηλόφους ἐθαύμαζον καὶ τῶν ον τὰ ὑψηλόχομα ἦν 
ἐναυλίσματα. 

4. ᾽᾿άνε. ᾿Ζτὰρ γοῦν λέξω κἀγώ, φί δῆτα τὰς συνήϑεις 35 
διατριβὰς δραπετεύουσιν ἔλαφοι τὸ κέρας ὥσττερ ἀποκει- 
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ράμενοί. ᾿ἔστιν αἴσϑησις καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώοις, Πολύκρα-- 
τὸς, καϑ' ἣν τῆς οἰκείας σωτηρίας ἀπειλήφασι τὴν διάγω- 
σιν. οἶδεν ἢ σηστία τῆς οἰκείας ἀχλύος τὸ σόφισμω καί ποῦ 

ϑηραταῖς ἀορασίαν ἄγρας ἐνέϑηκεν. οἷδε τὰ γαμψώνυχα 
5τὴν διὰ τῶν ὀνύχων ἀλκήν" οἶδεν ὁ λαγωὸς διὼ τοῦ δρό- 

ἕου καὶ τῆς τῶν ποδῶν ὀξύτητος κυνηγέτου ἐπιβουλὲς ἀπο-- 

πέμπεσϑοι" οἶδεν ἡ ἔλαφος ὠποκειραμιένη τὰ κέρατα ἀσϑε- 

γεστέραν τὴν φύσιν ἀμύνασϑαι τοὺς λυπήσαντας. ὅ. Οὐκ- 
οὖν ἀποκρύπτεται οἷα στρατιωώτής τίς ἄοσελος δεδιως παρα- 

10 τάττεσϑαι καὶ πόρρω ποὺ ἀπόμαχος εἶναι βουλόμενος πρὸς 

ἐστὶ τούτοις ἀλγεῖ τὸ ζῶον τὴν κάρα δεινότατα" ταῦτα φύ- 
σις ἐπίσταται: καὶ φιλοσοφία μεμύηται. 

ἀρὰ ὰ 
Κεφ. ς. “Ποίῳ λόγῳ πήγανον ὄφεσιν ἐστὶ πολέμιον. 

1. Πολ. ἱς ἀγαϑὸς κυνηγέτης, ὦ φίλος, μεγίστην 
ι5 ϑηράσας τινὰ τῷ περιπάτῳ κατάληψιν, νῦν ἡμᾶς μουσι- 

καὶ περισυνέουσιν αὖραι καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅϑεν 
ἀγλαὸν ἐστὶν ἀρρύσασϑαε λόγιον. δεῦρο δη ἐκὶ τὰ τῆς 
«Πιβύης ξεναγώγει με ϑαύματα" ἐκεῖ γάρ τι “αράδοξον 

ὁ Κορίνϑιος ἔφη ϑεάσασϑαι, ἀποφεύγειν τοὺς ὄφεις τὸ 

20 σεήγαψον, ὥσπερ τινὸς αὐτοὺς ἀποσοβούσης δυνάμεως τίς 
ὃ νοῦς ἀπόκριναι φῷ σῷ Πολυκράτει, ὥστσιερ ἔκ τινος τρί-- 

σοδος τὰς ἀποκρίσεις ποιούμενος. 
. Φ, ᾿Α͂νᾷα. Φιλοπευϑὴς ἄγαν τις ἦν ὃ ΡΥ ῬΆΝΝ ἐμὲ 

δέ, νὴ τὴν φρόνησιν, διελάνϑανεν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ σοὶ καὶ τοῦτο 
296 πρὸς ϑεωρίαν. ἀπέραστον, οὐκ ἀπεριμερίμνους καὶ πρὸς 

τουτονὶ τὸν λόγον ἕξεις ἡμᾶς. ψυχρὰν ἔτι γε μὴν καὶ ξηρὰν 
καὶ νευρώδη τὴν φύσιν ὄφις ἀπεδίληφεν,. ἔστω δ᾽ ἄν τοῦτο 

σοὶ τῆς ἀληϑείας τεκμήριον" ὥρᾳ 'χειμῶνος ὥσπερ, ἄντρων 
τινῶν τῶν φωλεῶν ὄφις ἐρᾷ καὶ πρὸς τὰ βάϑη τῆς γῆς 

30 ἐναυλίζεται, ἅτε. δὴ ϑερμοτέρων ὥρᾳ χειμῶνος καὶ πρὸς 
᾿ς ἀλέαν ἐχόντων ἐπιτήδειον ἐνδιαίτημα. 8. Αὖϑις δ᾽ αὖ ϑέ- 

ρους ὄφις ἐπιπολάζει τῇ γῆ καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἀσπάζεται 

φὴν περίγειον. καὶ οἶδεν ὄφις ὁρῶν τροπὰς οὐκ ἀστρονο- 
μίαν μυηϑεὶς ἢ τὼ Χαλδαίων σοφίσματα. πήγανον τοί- 

3. γὺν [10] “ιβυκὸν ξηρότατόν ἔστε καὶ λειποψυχεῖν εὐϑυς 
τοὺς ὄφεις ἐποίησεν, ὥσπερ κραιπάλην τινὰ καὶ σκοτο- 
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δινίαν ταῖς ὑπερβολαῖς «ἧς ξηρότητος τοῖς ὄφεσι πτιαρεχό- 
μενον." 

'Κεφ. ᾿ορτωὶ Ποίῳ λόγῳ τὸ ἔλαιον ἐπιχεύμενον τῇ ϑαλάτττῃ γαλήνην ποιεῖ. 

4. Πολ. "ΔΑρτιός μοι λίαν ὁ λόγος [ἀληϑείας] ἐνδάλ- 
ματα πρόσφερόμενος. ἐμοὲ δὲ πάλεν ἔρως ἐπὶ τὴν ϑάλατ- 
φαν ἐκδημεῖν. ὅτε γάρ μοι: ὁ νοῦς ἀπίδοι πρὸς τὰ τῆς χέρ-- 

σου ϑωύματα, ἐπὶ τὴν ϑάλατταν δραπετεύειν ἐθέλει" ὁπή- 

ψίχα πρὸς τὴν τῆς ϑαλάττης ϑημμουργίαν γαυτιλλᾷ, ἐκ 

«ὧν βυϑῶν ἐρᾷ τῶν ϑαυμάτων ἀνεῖναι καὶ τὰς κατ᾽ ἤτεει--. 
ρον ϑεώριας ἐκδέχεται. 

2. [3»ε. Εἴπερ οὖν αὖϑις τῶν λόγων δεῖ, φράσον 

δή μοὶ φράσον, ποῦ δῆτά σοι τὰ τῆς ϑεωρίας ναυτίλλεται: 

᾿ρώσασα. ᾿ 

3. 4110λ.] Τοὺς πλωτῆρας ἀκήκοα γαλήνην σοφίζεσϑαι 

τῇ 'ϑαλάττῃ ἐνιέντας τὸ ἔλαιον, ὥσπερ ἵλεων ἔσεσϑαι ἐν-- 

τεῦϑεν αὐτὴν ἐπικυμαίνουσαν μηχανώμενοι. οὕτω τοι καὶ 

ϑαλατφουργοὶ σερὶ τὰς τῶν ἐχϑύων ἄγρας πράττειν εἰωϑα- 
σεν. ἐπὶ ταυτηνί μὲ τὴν ϑεωρίαν τῷ λόγῳ, οἷα λέμβῳ 
τινί, "νείσϑενες, διασεύρϑμευς. 

4. ᾽᾿Αντ. [“επτότατον ἔφυ τὸ πνεῦμα, Πολύκρατες" 

φὸ δὲ] ἔλαιον γλίσχρον καὶ λεῖον καϑέστηκεν. ᾿λισϑαῖνον 

γοῦν τὸ πνεῦμα διὰ τὴν. λειότητα ἀδυνατεῖ προσεπα-- 

γείρειν τοῖς ὕδασε κλύδωνα. ἐντεῦϑεν ἐπιγελᾷ γαλήνην 
ἡ ϑάλαττα, ἅτε φιλανθρώπῳ τινὶ ἐλαίῳ τὸν ϑυμὸν ἡμε- 

Κεφ. ἡ. Ποίῳ λόγῳ τριετίαν ἐγκυμονοῦσιν οἱ γύπες. 

δ 1. Πολ. Ἐτι σου καϑέξομαι κούκ ἂν ἀφείην, ᾿“ἵντί- 
σϑενερ" ὑπὸ γὰρ φιληδονίας τὸν κόρον ἀφήρημιαι. τοὺς 
γύπας ἐγκυμονεῖν τριετῇ χρόνον ὁ Κορίνϑιος τερατεύεται, 

2. ᾿άνε-. Πολλὰ γένη τῶν ὀρνίϑων, Πολύκρατες, οὐ 
Ἰδεῖται τῆς τῶν ἀρρένων συμπλοκῆς σιρὸς τὴν κύησιν" ἀλλ᾽ 

᾿ 

ἐν μὲν φοῖς ἄλλοις τὰ ὑπήνεμα καϑέστηκεν ἄγονα, τοὺς 

δὲ γύπας ἀσυνδυάστως τίκτειν σπ«-ἀρακελεύονται φύσεως νό-- 

τ 

ι5 

20 

25 

- - ᾿ [ 

καὶ ξένον μοι τῶν τῆς φύσεως νόμων εἶναι δοκεῖ. οὐ γάρ. 
Ἰπὼω τοιοῦτόν τι ἀκήκοα δραματούργημα. 

᾿ μ , 3 ΕἾ «-“ 

μοι. γύπα τοίνυν οὐκ ἔστι ϑεάσασϑαι ἄρρενα, ἀλλ᾽ ἅπαν 35 
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τὸ γένος αὐτοῖς ἡ τοῦ ϑήλεος ἀπηνέγκατο φύσις" ὅπερ 
ἐπιστάμενοι γύπες, τὴν ἐρημίαν δεδιότες τῶν τέκνων εἰς 
ἐπιγονὴν ἅπαν «τὸ γένος στρατεύεται, οἷα “ημνιάδες γυ- 
ψαῖκες ἡρώων ἀναγόμενον στόλον ϑεώμεναι. 8. Πῖτα δρῶοί 

5 1ι σόφισμα ποικίλον οἱ γύσες" ἀνείπρωροι τῷ νότῳ “τέτον- 
ται. εἰ δὲ μὴ νότος εἴη, τῷ συγγενεῖ εὔρῳ ἑπλοῦσι τὰς 
σιτέρυγας" εἶτα κεχήνασι καὶ τοῦ πνεύματος ἐμφοροῦνται 

[εἰσρέοντος], καὶ τίκτουσι ζῴα, οὐκ ὠὰ ὑπηνέμια. διὸ 

συλείστου χρόνου δεῖται ἡ φύσις τιρὸς ζῴου τελεσιουργίαν. 

το [χαλευτὸν γορ καὶ λίαν ἐργῶδες τῇ φύδει οὐσιώσασϑαι, καὶ 
φερὸς ζώου τελεσιουργίαν πιλαστουργεῖν τὸ λεσυτότατο». 

Κεφ. θ΄. Ποίῳ λόγῳ ὃ πολύπους τὴν Ποντικὴν ἀποστρέφεται 
ϑάλασσαν. ᾿ 

1. Πολ. ᾿Εγὼ μὲν ὠμην τερατολογεῖν, ᾿“ντίσϑενες, 
16 τὸν Κορίνϑιον. ἑάλωμεν καὶ τῷ τῆς ἀληϑείας ἑκόντες ἐφαλ- 

λόμεϑα κύρτῳ. ὦρα μέχρι τούτου τὸ τῆς σοφίας εἴη μοε 

φροντιστήριον: οὐ δῆτα οὐ δῆτα. οὐ γὰρ ἡμίεργον ἄπειμι 

φὴν ἐπιστήμην κτησάμενος. Περὶ τὸν Πόντον τοὺς ἰχϑύας 

ἅπαντάς φασιν ἐνδημεῖν; πολύποδα δὲ περὶ τὸν βόρειον 

0 κόλσσον μῇ γίνεσϑαι. 
2. ᾿ά'ΐνε: Καὶ μάλα εἰκότως, Πολύκρατες. ἐστὶ γὼρ 

χῆρος ὁ Πόντος σπολύποδος. «τὸ μὲν γὰρ τῶν ἰχϑύων ψύ- 
ἕξεως δεῖται ὅσα ποὺ καὶ τὸ πότιμα ἐσειδιώκουσε νάματα, 

φὰ δὲ ϑερμότητος ἐρᾷ καὶ πρὸς τὴν ϑάλατταν ἀνασερέφε-- 
25 ται. ϑερμότερα γὰρ αὕτη τῶν ἄλλων ὑδάτων καϑέστηκϑ. 
πολύποὺς δὲ τῇ Ποντικῇ ϑαλάττῃ ἀπεχϑάνοται" ψυχρό-- 

φερον γὰρ τὸ βόρειον πέφυκε σέλαγος, ἀλλὰ καὶ τῆς λοισεῆς 

ϑαλάσσης γλυκύτερον" ὑπὸ πολλῶν γὰρ καὶ μεγάλων στο-- 

φαμῶν ἐπιρρεῖται. 8, ᾿Εναντία δὲ τῷ σολύποδι τότε ψυχρὸν 
30 καὶ [10] γλυκύ. ἱκανὸν δ᾽ ἐρῶ σοί τι πρὸς ἀπόδειξιν. «τέ- 

φρᾳ συμπλακεὶς ὁ πολύπους δυσαποσπάστως ἔχεται. διὸ 

γλυκυ ἐπιχέουσιν ὕδωρ τῇ πέτρᾳ οἱ πρὸς ἄγραν [δεινοί]. 

καὶ οἱ μὲν ἐχϑαθι τὸ ζητούμενον ϑήραμα, ὁ δὲ τῆς ἑαυ- 

φτοῦ ἄκων ἐξανίσταται βάσεως..." ͵ 



σοι Οου 0 ΝΜ. 177 

Ἢ ΖΔΙΑΔΕΞΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ͂Σ ΑΚΡΟΑΣΈΩΣ, ἢ 

1. Τὸν Σεμέλης Διόνυσον, μᾶλλον δὲ τοῦ Διὸς. (διπλῇ 

γὰρ ἦν ἐκ Διὸς τῷ Διονύσῳ ἡ γένεσις), τοῦ 4ιὸς τοίνυν 
Διόνυσον, ὅτε [που] ἡμίεργον ἐξήμιβλου ἢ μήτηρ; καὶ σαῖς 

ἡμιτέλεστος ὃ μυϑικὸς ὑτιῆρχε ϑεός, ὑστο τὸν γηρὸν ὁ πα- ὁ 
τὴρ ἐτελεσιούργει τὸ γέννημα" "καὶ ὁ Σεμέλης αὖϑις ἐγκυ-- 
μιονεῖτο Διόνυσος. τοὺς ἡμιλέκτους τελεσιουργεῖτέ μοι [λό-- 

γους] ἄνδρες διδάσκαλοι, παρ᾽ οἷς ἐστιν ἐντέλεια. οὐδὲ. γὰρ 
ἀτελεσφορήτων λογικῶν ὠδίνων ἀνέχεσϑε. 2. "ἔρως ἦν τῷ 
Πανὶ. ἤρα δὲ ὁ Πὰν ἑαυτοῦ καὶ φωνῆς ὑπῆρχεν ἡ πο- τὸ 
ϑουμένη ἀπήχησις, εἶ καὶ τὸν Πᾶνα τὸ σόφισμα διελάν-- 
ϑανεν. ἐφϑέγγετο καὶ τῆς ἐρωμένης ἠσθάνετο, ἐνεπαύετο 

τῆς ὠδῆς καὶ ἦν ἀφανὲς τὸ ποϑούμενον. ἄσομαε τοίνυν 
κἀγώ" ἀντηχήσει γὰρ οἶδα ὁ σύλλογος καὶ τῶν ἐρωμένων 
χρίτων αἰσϑήσομαι εἰ καὶ παρ᾽ ἀξίαν τῶν λεγομένων ὁ ι5 
ἔπαινος. 

Κεφ. ἱ᾿. Ποίῳ λόγῳ τὸ τράγειον αἷμα ὑπομαλάττεν τὸν ἀδάμαντα. 

1.Πολ. Ταῖς φιλοπεύθεσι ψυχαῖς κόρος οὐκ ἔστε γνώ-- 

σεῶς. οὐκοῦν ἐπὶ τὴν νύσσαν ὁ λόγος, ᾿Αντίσϑενες. ὦτα 
γάρ μοι ὀφϑαλμῶν ἀπληστότερα. 1 ὦ τραγείῳ ὑπομαλάτ-- 
τεσϑαι αἵματι ὁ Κορίνϑιος ἔφησε τὸν ἀδάμαντα. καὶ ϑεῖον 

τουτὲ χρῆμα καὶ ἀπόρρητον εἶναι δοκεῖ. φέρε δὴ ἀρχὴ καὶ 
“πέρας τῆσδε τῆς συνουσίας οἱ περὶ ἀδάμαντος ἔστωσαν λόγοι. 

2. ᾿νε. "δὴ ποὺ σοί, Πολύκρατες, ψυχράν τινα καὶ 

ξηρὰν καὶ ἄνικμον τὴν ἀδάμαντος ὑπεϑέμεϑα φύσιν" ὅϑεν 15 
τοῖς ἐναντίοις εἰκότως ὁ ἀδάμας ὑπήκοος γίνεται. αἵμα-- 
τος δὲ φύσις ϑερμή φίς ἐστι καὶ ὑγρά. διὸ τῷ μὲν ὑγρῷ 
τὸ ξηρόν τε καὶ ἄνικμον ὑποταάττεται" τὸ δὲ ψυχρὸν ὑπο-- 
αλάττεται τῇ ϑερμότητι. 

8. Πολ. Καὶ τί δῆτα ὁ ἀδάμας μὴ παντὶ ὑπομα- 30 

λάττεται αἵματι: 
᾿ᾶνε. Θερμότατον τὸ τράγειον καϑέστηκεν αἴμα" ἐν- 

φεῦϑέν πὼς χρατεῖ καὶ ἀδάμαντος. ἤδη δέ τινες καὶ λεον- 
φείῳ αἵματι ὑπομαλάττουσι τὸν ἀδάμαντα ταῖς ὑπερβολαῖς 

τῆς ϑερμότητος ὑπερνικῶντες αὐτοῦ τὸ ἀμείλικτον. 35 
1. 12 
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Πολ. "Ἐνεστι γοῦν τις διαφορὰ καὶ τοῖς αἵμασι. 
᾿νε. Πάνυ μὲν οὖν" ἔχει γάρ τινα αἷμα ἐλάφειον 

ἐδιότητα " ἔχεε δὲ καὶ ταύρειον ἐνέργειαν ἰδιάζουσαν. 

Κεφ. αὐ: “Ποίῳ λόγῳ τοῖς λαγωοῖς ἐπικύησις γίνεται; 

ὅ 1. Πολ. ᾿Αληϑείας ἐσσαγωγὸς ὁ λόγος, ᾿ΑἸνείσϑενες. 
᾿Αλλὰ τὸν ᾿“ρίστωνος ϑέα μοι παῖδα, ὡς συντόνως ὁ νεα- 
ψίας ἑπυπιάξεται. ναὶ δὴ καὶ ἐγνωρίϑα κυγνηγετῶν ἐπισύρε- 
ται ὡς ὁράς. ὑψαύχην ὃ ἵππος αὐτῷ χρυσοῖς φισιν ὅρμιοις 
τὴν χαίτην κοσμούμενος [ἐπιγαυριᾷ πως καὶ φρυάττεται τῷ 

ιο βαδίσμιατε, ὥσπερ ἐμιβλακευόμενος] τῷ φρονήματι. ὁ δὲ 
σαῖς ἐξοχος τῆς ἡνίας τῇ δεξιᾷ ἐπιλημμένος χειρί, ἀνα- 
σοβεῖ τοῖν ποδοῖν τὸν ἵπετον καὶ πρὸς [τ0}] ἄστυ τὸν δρό-- 
ἐνὸν στεποίηται. καὶ γέγηθέ πως ὁ νεανίας" οὐ γὰρ ἀϑηρία 
«ἰς αὐτῷ σεριτετύχηκε. ϑέα μοι ἡλίκος αὐτῷ λαγωὸς ἀπηύρη- 

τό ται. καί τις ἐντεῦϑέν μοὶ εἰοτιεσιήδηκε ϑεωρία. ἀνδρὸς 

ἤκουσά του λέγοντος, σταρ᾽ ᾧ κόμετος μυϑικῶν πλασμά- 
των οὐκ ἔνεστι, τοὺς λαγὼως τὰ μὲν τῶν ἐκγόνων ὠδίνειν, 

τὰ δὲ τετοκέναι, ἔνια δ᾽ ἡμιτελῆ ἔτι φέρεσθαι τῇ γαστρί. 
2. ᾿Ανε. Γονιμωτάτη «τίς ἐστιν ἡ τῶν λαγωῶν φύσις, 

“0 Πολύκρατες. ἱκανὸν δὲ [τῷδε] τεκμηριῶσαι κομιδῇ τὸ λε- 
γόμενον" λαγῴα πητύω ἄπαιδε ἐντιϑεμένη γυναικὶ ἐγκύ- 
μόνα ϑᾶτντον ἐποίησε καὶ παῖδα ὑποτίτϑιον στείρῳᾳ χαρίξε-- 
αἱ' ἡ τοίνυν σύλληψις οὐχὶ ὁρίζεται τοῖς λαγώς, ἀλλ᾽ ἔτι 

φελεοφορουμένων τῶν ἐχγόνων ἐπισύλληψις ὥσστερ αὐτοῖς 
25 ἐπιγίνεται. οὐκοῦν ἃ μὲν τέτοκεν ὃ λαγώς, ἃ δὲ ὠδίψει, ἃ 

δὲ ἡμιτελῆ ἔτι περιφέρει τῇ γαστρί. “ΤἼγυπτον καὶ “αναὸν 
πολυτεκνοτατοὺς ἀδουσι ποιηταί, ἀλλ᾽ ἐκείνων ὑπέρτερος ὃ 

. λαγώς, καϑάπου ἔφησεν ὃ ᾿Αβδηρίτης. τὸ δὲ πιστεύειν 

ἀζήμιον. 

30 Κεφ. ιβ΄. οίῳ λόγῳ οὗ κόρακες ὥρᾳ ϑέρους οὐ πίνουσι. 

1. Πολ. Φυσικαῖς ἡμᾶς ἀνάγκαις, ᾿Ανείσϑενες, σεέ-- 
σίξικας ἑδραῖόν τι μοι περὶ λαγῶν διηγούμενος. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ 
τῶν κοράκων γένη οὐκ οἶδ᾽ ὅπως διώστει ὁ λόγος καὶ μ0ε-- 
τάρσιος γεγονέναι δοκεῖ, τῶν κοράκων δῊΝ ἀπδιργδριένων 

39 ϑέρους ὑδρεύεσϑαι. 
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2. ᾿νε. Πεποόνθϑασί τι πάϑος ὥρᾳ ϑέρους οἱ κόρα- 
κες. τὸ δὲ πάϑος δύσις ἐστὶ γαστρός, ὦ, Πολύκρατες. ἐν-- 
φεῦϑεν ποταμοὶ καὶ πηγαὶ καὶ λίμναι οὐδὲν τι χρήμα" 
ϑέρους τοῖς κόραξιν, ἵνα μή ποὺ τῷ ὑγρῷ ἡ τῆς γαστρὸς 
σχοίη δύσις ἐπίτασιν. ἴσασε τοίνυν διαίτης τέχνην οἱ κό- 5 
ρακες, οὐχ ̓ “Πεποκράτην μαϑόντες οὔτε Μαχάωνος. σεαιδευ- 

ϑέντες, ἢ τὰ Χείρωνος φάρμακος. Ὃρῶωσί γε τὴν ᾿Αρέ- 

ϑουσὰν ὥρᾳ ϑέρους οἱ χὔρακες, ὁρῶσι δὲ καὶ τοῦ ἤ]στρου 

τὰ ῥδεῖϑρα, ναὶ μυὴν καὶ τὸν Νεῖλον τὴν Ζἴγυπτον πελαγί- 
ἕοντα. ἀλλ᾽ ὅμως «τίνειν ἐκείνοις οὐκ ἔνεστιν. ἀλλ᾽ οἷα Γάν-- τ 
φαλοι κολαζόμενοι δριμυτάτην δίκην ταύτην εἰσπεράττουσιν.᾽ 

Κεφ. ιγ. Ποίῳ λόγῳ ϑήλεια τέττιξ ὠδῆς πέφυκεν ἄμοιρος. 

1. Πολ. Εὖ σοι τῆς ἐπιστήμης εὖγε τῶν «τλατάνων, 
ὡς ἤδυ μοι τερετίζουσι ἐν τοῖς νεοβλάστοις τῶν κλάδων οἱ 

τέττιγες ὑπηχούμενοι. καὶ τις ἐντεῦϑέν μοι περὶ τεττίγων ιτ5 

λόγος εἰσέδυ. ἐξευρεῖν ἐπεστί μοι τὼ τῆς φύσεως ἔργα. 
ϑήλεια καϑάστερ τέττιξ ἄφωνος πέφυκεν, ὥσστερ αἰσχυνο-- 
μένῃ σωφροσύνη το λάλον. οὐχ ὁρᾷς κοσμίως τήνδε τὴν 
φέττιγα ἐφιζάνουσαν τῷ κλάδῳ ἄγαν σιγηλῶς, ὥσπερ τὰ 
Πυϑαγόρου διδαχϑεῖσαν διδάγματα: 20 

2. ᾿Α͂νετ. Ψυχροί τινες τὴν φύσιν οἱ τέττιγες. διὸ 
μετὰ ϑερινὰς τροπὰς ἀπάρχονται τῆς ὠδῆς, καὶ ἡλίου ἐστερ-- 
χομένου τὴν ἡδυμελῆ μεϑίασι κέλαδον, ὥρᾳ τε μεσημβρίας 

εἰσὶν ὠδικώτεροι. τέττιξ οὖν ϑήλεια κατὰ πολὺ «ψυχροτέρα 
τοῦ ἄρρενος καὶ φύσις αὐτῇ τὴν σιωστὴν ἐγκελεύεται ἐχοί-- 25 

φασιν ἐντιϑεῖσα ψυχρότητος" διὸ κωτίλος τέττιξ οὐκ ἐστὶ 

ϑήλεια, ἀλλ᾽ οἷά τις Θεανὼ σιωπῶσα τὰ ἄρρητα ὥσπερ 
Ὁμήρῳ δοκεῖ σεδιϑαρχεῖν, ὁ μῦϑος ἄνδρεσσι μελήσξεε 
διδάσκοντι. 

Κεφ. ιδ΄. Ποίῳ λόγῳ τὰ τῶν ἴβεων φὰ εὐχερέστατα τέκτουσι 30 

βασιλέκους ὄφεις. 

1. Πολ. “Ηισϑην τῷ λόγῳ" ἀλλ᾽ ἀγε δὴ μετάβηϑε ὁ 
λόγος ἐρεῖ" ἀρτίως γάρ μοι ἡ ϑεωρία ἀφίκετο ἀπ᾽ «Αἰγύπτου 
μοι ἐνεγκαμένη λόγον οὐκ ἄμουσον. φασὶ τοὺς «Αἰγυστιτίους 
τοῖς τῶν ἴβεων φῳοῖς [ἐπιβουλεύειν, ἵνα] μή που κακόν τι 35 

. ὁ όῆμς 
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τὰ τούτων τελεσφορήσῃ γεννήματα. ζῷον γάρ τι δεινὸν 

ἐντεῦϑέν πὼς ἔχειν τὴν γένεσιν περιϑρυλλοῦσι «Αἰγύπτιοι. 
ἄρα [μὴ] λῆρος τις, ἢ μυϑολόγημα 10 λεγόμενον: - 

2. 4νε:. Οὐ μοι δοκεῖ. σοφὸν γὰρ ὡς ἀληϑῶς καὶ 

ΑἸἰγύσττιον τὸ ἐφεύρεμα" εἰ δέ που καὶ τοῦ λόγου ἀκούειν 
ἐρᾷς, ἔχω «ἰ σοι λέξαι, φιλότης. ἥδεται τουτὶ τὸ ὄρνεόν τινὰ 

, Υ͂ τ , ᾿. ’ ἣ Ὧι - ΕῚ [ἐ 

δυσώδη σιτούμενον χαίρει δὲ μαλιστὰ καὶ ταῖς τῶν ἰοβο-- 
» Ὗ ν Ἁ »"" Ε2 

λων ἀγραις πολυβορώτατον ον. 9. ᾿Αλλὰ καὶ τοῖς ὄφεσιν 
Ἴ, ᾿ «ς ᾿ ΄ κ ᾿ ν »2. 

ἴβις, καϑάπερ ὁ βασίλισκος, πολέμιον. διὸ καὶ πτερὰ ἰβεὼν 

τὸ πολέμια ὄφεσιν. ἐμφορεῖται δὲ σαρκῶν ὄφεων καὶ σκορπίων 

καὶ γέγηθεν ἐπὶ ταύτῃ τῇ ϑήρᾳ οὐκοῦν ἔκ τίνος ὥσπερ 
σηπιεδονώδους γεννήματος δεινόν τι κακὸν ὁ βασίλισκος 
ἐβλάστησε. διὸ φϑείρουσιν Αἰγύπτιοι ὅτε που ὠὰ ϑεά- 
σοιντο ἴβεων, ὥσπερ λύμην ἐσόμενα αὐτῆς προαστοκείρον- 

᾿ ε » , 2» , Ἄ , ᾿ 
15 τερ. εἴπερ οὖν “Αἰγυπτίους ἐξηλῶσε Πρίαμος, ἥνπον Οἱ- 

δίπουν ἀσπιέκτεινε “άϊος, οὐκ ἂν ἥλω Ἵφροία, οὐ μητρύγα- 

μοβ συμπιλοκηὴ ἀνὰ τὰς Θήβας ἐγένετο. 

.» 

Κεφ. ιε. Ποίῳ λόγῳ τοὺς ῥληωδύακιρε ὃ χαραδριὸς ἀποστρέφεται. 

1. 11ολ. Πολλὴν ἔχοιμι τῷ Περικλεῖ χάριν, ᾿Αντίσϑε- 
20 γες. μεγίστης γὰρ ἡμῖν γνώσεως καϑέστηκεν αἴτιος. ἐσεὶ 

δὲ τὸν Αἰγύπτιον Πρωτέα ὁ λόγος ἡμῖν ὑποκρίνεται, πρὸ 
μικροῦ μὲν τὰς περὶ κοράκων ὑποδὺς ϑεωρίας, ἄλλοτε τὰς 

ἀδάμαντος, εἶτα πρὸς τὰς τῶν ἴϑεων μετελθών, νῦν ἐπὶ 

τὰς τῶν χαραδριῶν ἐμφωλεύει νομάς. ἀγε δῆτα τὴν συν- 
25 ουσίαν μιδτάμειβε. Τοὺς ἰκτεριώντας φασι τοῦ πάϑους εὐ-- 

ϑυὺς ἀπαλλάττεσϑαι, εἰ χαραδριὸς αὐτοῖς ἀνειβλέψειεν. ὁ 

τοίνυν βάσκανος χαραδριὸς μύει τῶν ὀμμάτων τὲς κόρας, 
ὥσπερ σιρὸς ὑγείας μετάδοσιν ἐπίφϑονον ἔχων τὸ φρόνημα. 

2. ᾿Ανε. 'Ζπαγε τῆς ἀτοπίας, Πολύκρατες, ἀπαγε. 
30 οὐ γὰρ τοῖς ἀλόγοις βασκανίας τι μέτεστιν" οὐδὲ Προμη- 

ϑεὺς παρ᾿ ἐκείνοις κολάζεται ἀγαϑοῦ τινος τοῦ πυρὸς μετα- 

δοὺς τοῖς ἀνθρώποις. ὀφϑαλμὼ δὲ μύει χαραδριός, ἐπεὶ τὸ 
σιάϑος ἀμείβεται καὶ τὸν ὄρνιν εὐϑὺς ἢ νόσος μετέῤχεται. 

ως 1ολ. Μέγιστον [ἐπ᾽ ἐλαχίστῳ] ἐν ἀνθρώπου φύσει 
35 ἔνεστε φρόνησις. 
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Κεφ. ις΄. Ποίῳ λόγῳ ἡ ἀμυγϑδαλὴ ΞΓ ΘΟ ῪΣ καὶ τῶν λοιπῶν καρπῶν 

εὐφορίαν σημαίνει. 

1. Πολ. Δεῦρο δὴ περὶ ταύτην τὴν ἀμυγδαλῆν [ὁλί- 

γον] ἐνδιατρίψω μεν, [ὦ] φίλος, ὡς ἡδύ αἰ μοι ψιϑυρίζει, 
καὶ μέτριαι αὐτὴν πιερισυνέουσιν αὖραι. 8 

᾿νε. Ὅρα τὴν ἀμυγδαλὴν τῷ καρπῷ βριϑομένην 
καὶ μικροῦ δεῖν τῇ φορᾷ τοῦ κυήματος περὶ τὴν γῆν κυρ-- 

τουμένην καὶ μένουσαν. τοιγαροῦν εὐετηρίας, Πολύκρα- 

τες, τεκμήριον μέγιστον. 
2. Πολ. Πόϑεν δῆτα, ὦ βέλτιστε; τ 
᾿νε. Εὐκρασίων ἀέρων ἀσπάζεται τουτὶ τὸ φυτόν" 

καὶ τέϑηλε πρὸς εὐκαρπίαν, ὅτε που εἰρηναίαν ἄγει ὥραν 
τὸ περίγειον τουτὶ ἐνδιαίτημα. διὰ τοῦτο ἄγγελος εὐετη-- 
ρίας ἀμυγδαλῆ γίνεται, οὐ χειμῶνος ἔφοδον οὐκ ὄμβρων 
ΕῚ , » , ἐπίρροιαν ἀπαγγέλλουσα. 15 

Κεφ. ιζ. Ποίῳ λόγῳ τὰ μὲν ἑψόμενα ὕδατα πυρὶ μονιμώτερα τῶν 

ἄλλων ἐστί, τὰ δὲ ἐξ ὄμιβρων ἀφανίζεται θᾶττον. 

1. Πολ. ᾿Αλλ εἴ σοι δοκεῖ ἐπὶ ταυτηνὶ τὴν στοὰν 
ϑᾶττον ἀπίωμεν. ὡς ὁρᾷς γὰρ ψεκάζειν ἀπάρχεται καὶ 
ὄμβρου ἀπειλεῖν ἐνδημίαν τῶν πνευμάτων ὑπαισϑάνομαι 0 
σὰ κινήματα. γέγονε δὲ καί τί μοι πρὸς ἀνάμνησιν με-- 
τεωρολογίας, ὦ φίλος. 

᾿Ανετ. ᾿Ηλίκον ὧν εἴη τὸ ἐγχείρημα; 
2. Π1ολ. Τὰ ἑψόμενα πυρὶ νάματα ἀσηπτότερα τὴν 

φύσιν ἐστίν, ὥσπερ τῆς γηώδους αὐτοῖς ἐπαναλωϑείοης 15 
οὐσίας. ἔδει γοῦν καὶ τὰ ἐξ ὄμβρων ἡμῖν ἐπιγινόμενα 
ὕδατα ἀσηπτότερά πως εἶναι τῶν ἄλλων ὑδάτων, διηϑοῦν- 

τος τοῦ ἡλίου τὸ λεπτότατον καὶ ἀνάγοντος. πι΄ν δὲ τού- 
γαντίον ἐστὶν ὁρᾶν. σήπεται γὰρ ϑᾶττον τὰ ἐξ ὄμβρων 
γινόμενα ὕδατα. 30 

ὃ. ᾿νε. Παμμιγεστάτη τῶν ὑετῶν ἡ φύσις, ὦ οὗ-- 
τος ἐκ πάντων γὰρ τῶν ὑγρῶν ἀνάγει ὁ ἥλιος. ἡ τοίνυν 
ἀνωμαλία εὐκίνητος καὶ πρός τινα φϑορὼν μᾶλλον ὁρᾷ. 
τοῖς γὰρ ἀσυμφώνοις «τὸ διακρίνεσθαι σιροσφιλέστατον. ἔτι 

γε μὴν τὸ βαρύτατον τοῦ ἀναχϑέντος αὖϑις κατάγεται, :5 
ἐπεὶ τὸ βαρυ πρὸς τὸ κάταντες τῆν ῥοπὴν ἐκληρώσατο. 
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φὸ γορ λεπτότατον τῆς ἀναϑυμιάσεως πνευμάτων φύσις 
ἐγένετο. 

Κεφ. νή. “Ποίῳ λόγῳ οἱ ἐν Σερίφῳ βάτραχοι ἄφωνοι καϑεστήκασι. 

1. Πολ. ἄριστα δῆτα" ἀλλά μὲ τοῦ τῆς ἀπορίας 
5 ἐλευϑερώσεις ἐγκλήματος τοιῖς στερὶ φύσεως τελεσιουργήσας 
μοι λόγους, ᾿ΑἸντίσϑενες. τοὺς ἐν Σερίφῳ βατράχους Δυ- 
σίμαχος ὁ Φαλάριδος ἀφώνους ἔφη ϑεάσασϑαι. 

2. ᾿νε. Ἢ τῶν ὑδάτων φύσις αἴτιον αὐτοῖς τῆς 

ἀφωνίας, Πολύκρατες, διὰ τὴν ἀγαν ψυχρότητα. ὅϑεν εἴτις 
τὸ ἐφ᾽ ἕτερα μετάγοι τὸ ζῷον, λάλον εὐθὺς ἐνεποίησε. καὶ 

σιρὸς τὴν οἰκείαν μετεβίβασε φύσιν, ὥσπερ τῶν τῆς Κίρκης 
δεσμῶν ἀφιέμενον. Κυρηναῖον δὲ βάτραχον τὸ τῶν ὑδά- 
τῶν στικρὸν ἄλαλον ἀπεργάζεται. ᾿ 

Κεφ. ιθ΄, Ποίῳ λόγῳ μέλυτι ᾿Αττικῷ οὐκ ἐπικάϑηταν μυῖα. 

1ὅ 1. Πολ. “ίαν ἐπιστημόνως, ὦ φιλότης. οἱ τοῦτο πε-- 
σόνϑαμεν ἐπὶ σὴν ᾿Δετικήν που [ἀϑρόον] ἑστᾶναε δοκῶ 

καὶ τὸ Θεαγένους ἀναπολεῖν πως συμπόσιον" (εἱστία γὰρ 
Θεαγένης ὁ Σαλαμίνιος. ἐμέ τε καὶ τὸν Κλεινίου 4οσίϑεον" 
εἶχε δὲ ἡμῖν τὸ ὄψα καὶ μελιττοῦσαν. ἐγὼ τοίνυν χαίρειν 

0 φράσας τῷ πότῳ, ἐπί τινας λόγους ἐκυλινδούμην φιλοτίμως 

ὡς ἔοικε) καὶ δὴ πρός με τὸν Θεαγένην εἰπεῖν" οὐχ ὁρᾶς, 
ὦ Πολύκρατες, ὡς οὐχ οἷόν τε μυίας ᾿“ττικῆς μελίττης 
κεραΐζεσϑαι πόνους: καὶ τεϑαύμακα τὰ λεχϑέν" λίαν γὰρ 

ἡμῖν δυσέμβατος ἦν ἡ κατάληψις. 
25 2. ᾿άντ. Θύμοις, :Πολύκρατες. τὴν ᾿Δυτιπκὴν κομώ-- 

σαν ἔστι ϑεάσασϑαι, οἷς ἐφιξάνουσιν ᾿“Ιττικαὶ πυκνότερον 
μέλιτται. ἐντεῦϑέν τοι καὶ δριμυυτέραν τὸ μέλε στὴν ὄσφρη- 
σιν. διὸ καϑάστερ ἰξῷ τινε μέλιτι ᾿“υτικῷ οὐχ ἐπικάϑηται 
μυῖα" περιβομβοῦσαι δ᾽ ὅμως ἀπείργονται ᾿Αττικῆς μελίε-- 

30 τῆς πόνους λήϊΐζεσϑαι. ποῦ ᾽στι Ζαρεῖος ὁ κατὰ τῆς ᾿Ελλά- 
δος ὁπλισάμενος: τὴν Ξέρξου παιδευέτω συβαρότητα μυΐα; 
ὡς οὐκ ἂν τῆς ᾿Α΄τϑίδος ἐπιβαίνειν ϑέμις καϑέστηπε. 

8. ΠΠολ. Φιλοτίμως με λίαν εἱστιάσω, ᾿«Ἵντίσϑενες, 

΄ἐπιδείσενιόν αἰ μοι τῇ ϑεωρίᾳ μελιττουργίαν ᾿Αὐυτικὴν διηγού-: 
35 ῥίενος. ὧρά γε αὐτόματός σοι ἡ τούτων κατάληψις ἐνεστιν : 
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4. ᾿νε. Οὐ δῆτα, Πολύκρατες" ἤδη που καὶ τοῖς 

πάλαι “πολλοί εἰνες καὶ ἀοίδιμνοε καταβέβληνται πόνοι, οἷς 
τῷ γνῷ ἐφιζάνοντες οἷά τινες μέλιτται συνελέξαμεν πρὸς 

μίαν περιεχτικωτάτην ὑπόθεσιν, ἐπ᾽ ἐξεργαστικώτερον ὡς 
γἷόν τε [ἢν] ἐπεξελθόντες τῷ λόγῳ" οὐ γὰρ τοὺς Δ4ημο- 
ἐρίτου σφετερίσομαι πόνους, οὐδὲ τὴν ᾿Δριστοτέλους εὖ- 
τλειαν ἐμαυτῷ περιάψομαι, οὐδὲ τε λωποδυτήσω τῶν [τοῦ] 
Πλάτωνος" οὐδὲ] τὸν ᾿Ιάμβλιχον καταστεφάνωτον κατα- 
λίστοιμι, οὐ Πρόκλον, οὐ Γαληνόν, τοὺς ἐν ἐπιστήμῃ κομ-- 
ψούς᾽ οὐ Πλωτῖνον, οὐ Σωτίωνω, οὐκ ᾿4λέξανδρον" οὐ τὸ 

Θεόφραστον τὴν τῆς γνώσεως ϑάλατταν" [οὐ Βῶλον], οὐκ 
«ἰλιανόν, οὐ τὸν τῆς ἐπιστήμης πλοῦτον τὸν Πλουταρ-. 
χον, [οὐκ "Δμβρωνα, οὐκ ᾿Ιωβράσιον ἢ Δαμάσκιον, ἢ τὸν 
Τιμαγένους ᾿]εροκλέα]. ὅ. Καὶ «ἰ δῆτά σοι τὸν τῶν λοι- 
πῶν ἐπιϑείην κατάλογον, ἀφ᾽ ὧν λήμματά τινα καὶ ἀρχὰς ιτ5 

ἐσειλέξαντες, [σύνοψιν] ὥσπέρ τινά σοι φιλοπευϑοῦντι ὡς 

οἷόν τε ἦν ἐκδιδώκαμεν᾽" οὐ γὰρ ἀλλοτρίῳ ϑέμις, Πολύ- 
κρατες, κόσμῳ σεμνύνεσθαι καϑάσιερ τις μυϑικὸς κολοιός " 
οὐδὲν γὰρ ἔσϑ᾽ ὃ μὴ τοῖς πάλαι κατώρϑωται. τὸ δὲ περι- 
φυγχάνειν προχειρότατα οὐ πάνυ τοι ῥάδιον. 20 

6. Π᾽ ολ. ᾿Εγω σου τῆς ἐπιστήμης ὀναίμην, ᾿ΑἸνείσϑε-- 

ψὲς, καὶ ἄπειμι χαίρων. Ερμαιον γάρ τί μοὲε εὐώντητον 
φῶν δυσπορίστων λόγων τὴν ἐπιστήμην ἀπείληφα. 
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ΙΧ. 

ἘΚΊΔΩΝ ΣΩΤΊΙΩΝΟΣ 
τῶν σποράδην περὶ ποταμῶν καὶ κρηνῶν καὶ λιμνῶν παραδοξολογουμένων, 

γί { 

τας α΄. Κρήνη ἐν “Ποινίαις σιερὶ Θήβας, ἐξ ἧς οἱ ἵσεστοι σεί- 
γοντες μαίνονται, ὡς ἱστορεῖ ᾿Ισίγονος ἐν δευτέρῳ ἀπίστων. 

β΄. Κρήνη ἐν Κλαζομεναῖς, ἀφ᾽ ἧς τὰ ϑρέμματα συί- 

γοντὰ τὴν ἐρέαν γρωματίγην ποιεῖ, υὑς ἱστορεῖ ὁ σπροξιρή- 
5 μένος ᾿Ϊσίγονος. 

γ. Κρήνη ἐν ᾿Ινδοῖς, ἣ τοὺς κολυμβώντας ἐσὲ τὴν 
μον οἵ , γῆν ἐκβάλλει ὡς ἀπ ὀργάνου, ὡς ἱστορεῖ νησία. 
Ρ.13. δ΄. ᾿Εν Κρήτῃ ὀχετὸς ὕδατός ἐστιν, ὃν οἱ διαβαίνον- 
124 φες, ὕοντος τοῦ Διός, ἀβεσίθι διαβαίνουσιν ἐφ᾽ ὅσον. ἐν 

10 τῷ ὀχετῷ εἶσιν. 
ες. ᾽ν Πέρσαις φασὶν ᾿“λεξάνδρῳ φανῆναι κρήνην 

ἐλαίου πληρουμένην αὐτομάτως. 

ο΄. Περὶ Σικελίαν φασὶν ὕδατος εἶναί τι συστρεμμά- 
σιον, ἐν ᾧ τὸ πεπνιγμένα τῶν ὀρνέων καὶ τῶν λοισιῶν ζῴων 

15 ἐμιβραχέντα ἀναζῆν. 

ζ΄. ᾿᾽Ἔν τῇ ἐπὶ Συρακουσῶν ὁδῷ κρήνη οὐ μονὴ ἐστίν, 
οὐδὲ ὕδωρ πολὺ ἔχουσα" ὄχλου δὲ ἐπελθόντος ἐς τὸν τό- 

σον καὶ ψόφου γινομένου, παρέχει ὕδωρ ἄφϑονον, ὡς 
φησιν ᾿“ριστοτέλης. 

20 η. Κρήνη ἐν Παλικοῖς, ἥτις εἰς ὕψος ἀναρριπτεῖ τὸ 
ὕδωρ πήχεων ἕξ, ἔμφασιν «“τοιοῦσα μέλλειν κατακλύξειν τοὺς 
ὑποκειμένους τόπους καϑόλου δὲ οὐχ ὑπερεκχεῖται οὐδέν. 
ἐπὶ ταύτης οἱ ἐπιχώριοι τοὺς ὑπὲρ τῶν μεγίστων ὅρκους 
σοιοῦνται, ὡς ᾿Ισίγονος ἐν δευτέρῳ ἀπίστων. 

25 θ. Περὶ Σκοτοῦσσαν τῆς Θεσσαλίας κρηνίδιόν ἐστι 
μικρόν, ὃ τὰ ἕλκη πάντα ϑερασπεεύει καὶ τῶν ἀλόγων ζώων᾽ 
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ος εἰς ὃ ἐάν τις ξύλον μὴ λίαν συντρίψας ἀλλὰ σχίσας ἐμ-- 
βάλῃ, ἀποκαϑίσταται (οὕτως κολλῶδες ἔχει τὸ ὕδωρ), ὥς 
φησιν ᾿Ϊσίγονος. ͵ ' 

ἐ. Ἔν “ουσοῖς τῆς ᾿“Ιρκαδίας φησὶν ᾿“Ιριστοτέλης κρή- 
ψην τινὰ εἶναι, ἐν ἡ μῦς χερσαίους γίνεσθαι καὶ τούτους 5 

κολυμβᾶν ἐν ἐκείνῃ τὴν δίαιτων σοιουμένους. 
ια΄. Φησὶν ᾿Ισίγονος ἐν ᾿Αθαμᾶσι κρήνην εἶναι; ἧς 

τὸ μὲν ὕδωρ ψυχρὸν ὑπάρχει, τὸ δὲ ὑπὲρ αὐτὸ οὕτω ϑερ- 

μὸν ὑπάρχειν, ὥστε ἄν τις ὑπερϑῆ φρύγανα παραχρῆμα 
ἐξάπτεσϑαι. 10 

ιδ΄. Παρὰ Κλειτορίοις ὁ αὐτός φήσιν εἶναι κρήνην, 

ἧς ὅταν τις τοῦ ὕδατος πίῃ, τοῦ οἴνου τὴν ὀσμὴν οὐ φέρει. 
ιγ. ὋὉ αὐτός φησιν ἐν ᾿Ιταλίᾳ ἐν τῷ “᾿Ῥεατίνῳ ἀγρῷ 

ἀρήνην εἶναι Μέντην ὀνομαζομένην, ὁμοίαν τῇ προ- 
εἰρημένῃ. 15 

ιδ΄. “Ομοίως ἐγγὺς Κύσης ἐστὶ κρήνη, εἰς ἣν ἐὰν ϑῆς 
κεράμιον οἴνου γέμον, ὥστε ὑπερχεῖν τὸ στόμα, παντὸς 
ὄξους εἶναι δριμύτερον παραχρῆμα, ὡς ἱστόρεϊῖ ὁ αὐτός. 

ι΄. Θεόπομισιος ἱστορεῖ κρήνην ἐν Χρωψὶ τῆς Θρά- 140 
χης, ἐξ ἧς τοὺς λουσαμένους παρυχρῆμα μεναλλάσσειν. 20 

ἐς. ᾿Ελλάνικός φῆσι περὶ ἽὍΜαγνησίαν τὴν ἐπὶ Σιπύ- 25 

λου πηγὴν εἶναι, ἀφ᾽ ἧς τοὺς πίνοντας κοιλίαν ἀπολι-- 

ϑοῦσϑαι. 

ιζ. Κτησίας δὲ ἐν ΑἸἰϑιοπίᾳ κρήνην ἱστορεῖ τῷ χρώ- 
ματι κινναβάρι παρασιελησίαν" τοὺς δὲ πίνοντας ἀπ᾽ αὐτῆς 29 
παραλλάττειν τὴν διάνοιαν ὥστε καὶ τὰ κρυφίως πεπραγμένα 
ὁμολογεῖν. 

τ΄. ᾿Εν ᾿Αραβίᾳ ἐστὶν γσιδος κρήνη ὸ ἥτις κοτύλης 

οἴνου ἐμιβληϑείσης κιρνᾶταε καὶ πρὸς τὴν πόσιν εὔκρατος - 

γίνεται, ὥς φησιν ᾿ΑΙΪμώμητος. 30 
ιθ΄. ᾿Δριστοτέλης ᾿ἄμμωνος κρήνην εἶναί φησιν, ἧς 

φὸ ὕδωρ μεσημβρίας καὶ μεσονυκτίου γίνεσϑαι ϑερμόν, 

φύσει ψυχρότατον. 

κ΄. Θεόπομπος ἐν “υγκησταῖς φησι πηγὴν εἶναι τῇ 

μὲν γεύσει ὀξίζουσαν, φοὺς δὲ πίνοντας μεϑύσχεσϑαει, ὡς 35 

ἐπὸ οἴνου. 
κα. ᾿Εν Συκαμίναις πόλει λίμνη ἐστίν, ἧς τῷ ὕδατι 

ΘΟ 

ΎΎΌ, ΠΡ 

-- αι νι 

: 

, 

5 
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οἱ λουσάμενοι, ἢ σίοντες ἀπ᾽ αὐτοῦ μαδῶσε τὰς τρίχας " 

«ὧν δὲ ἀλόγων ζῴων αἱ ὁπλαὶ ἀσιοσιίστουσιν, ὡς ἱστορεῖ 
᾿Ισίγονος. 

κβ΄. “Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς λίμνην ἐν Σαυρομάταις 
5 φησὶν εἶναι, περὶ ἣν τὰ πετασϑέντα τῶν ὀρνέων εἰς αὐ- 
τὴν πίστει. , 

κγ΄. Ἡρόδοτος ἐν μακροβίοις Αἰϑίοψι κρήνην ἵστο-- 
ρεῖ, ἀφ᾽ ἧς τοὺς λουσαμένους λιαταίνεσϑαι. 

κὃ, ᾿Εν Κλειτορίοις δὲ τῆς ᾿Ζρκαδίας κρήνην φασὶν 
10 εἶναι, ἀφ᾽ ἧς τοὺς πίνοντας μισεῖν τὸν οἶνον" ἐπικεχα- 
θάχϑαι δὲ ἐπ᾽ αὐτῆς ἐπίγραμμα τοιόνδε" 

᾿Αγρότα σὺν ποίμναις, τὸ μεσημβρινὸν ἥν σε βαρύνῃ 
δίψος, ὠν᾽ ἐσχατιὰς Κλείτορος ἐρχόμενον, 

τῆς μὲν ἀπὸ κρήνης ἄρυσαι πόμα καὶ παρὰ Νύμφαις 
15 “γδριάσι στῆσον πᾶν τὸ σὸν αἰπόλιον" 

᾿Αλλὰ συ μήτ᾽ ἐσυὲ λουτρὰ βάλης χροΐ; μή σε καὶ αὔρη 
Γημήνῃ τερπνῆς ἐντὸς ἐόντα μέϑης. 

Φεῦγε δ᾽ ἐμὴν πηγὴν μισάμσιελον, ἔνϑα Μελάμπους 

“ουσάμενος λύσσης Προιτίδας ἀργαλέης, 

126 Πάντα καϑαρμὸν ἔκοψεν ἀπόκρυφον" εὖτ᾽ ἂν ἀπ᾽ ᾿“ργους 
141 οὔρεω τρηχείης ἤλυϑεν ᾿“Ζρκαδίης. 

κε. ᾿Αρίστων δὲ ὁ περιπατητικὸς φιλόσοφος ἐν τῇ 

Χίῳ πηγήν φησιν ὕδατος εἶναι, ἀφ᾽ ἧς τοὺς πίνοντας ἀναι- 
σϑήτους γίνεσϑαι ταῖς ψυχαῖς. εἶναι δὲ καὶ ἐπὶ ταύτης 

25 ἐπίγραμμα τοιόνδε" 

«“Ηδεῖα ψυχροῖο ποτοῦ λιβάς, ἣν ἀναβάλλει 
σηγή" ἀλλὰ νόῳ πέτρος, ὁ τῆςδε στιών. 

κς΄. ᾿Εν δὲ Σούσοις τῆς Περσίδος ὕδωρ. εἶναι λέγου-- 
σιν, ὃ τῶν πιόντων ἐκσείπτειν ποιεῖ παραχρῆμα τοὺς ἐμ- 

30 πτροσϑίους ὀδόντας. κεχάρακται δὲ καὶ ἐπὶ ταύτης τὸ ἐπί- 
γραμμα «όδε" 

Ὕγδατα ταῦτα βλέπεις φοβερά, ξένε, τῶν ἄπο χερσὶ 
λουτρὰ μὲν ἀνθρώποις ἀβλαβῆ ἔστιν ἔχειν." 

Ἢν δέ βάλης κοίλης ποτὲ νηδύος ἀγλαὸν ὕδωρ, 
35 ἄκρα μόνον δολιχοῦ χείλεος ἁψάμενος» 

Αὐτήμιαρ περιστῆρες ἐπὶ χϑόνε δαιτὸς ὀδόντες 
σιίπτουσιν, γενύων ὀρφανὰ ϑέντες ἕδη. 
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κζ΄. ᾽Εν δὲ ᾿Δλιφάνῳ τῆς ᾿Ιταλίας φρξεάτιόν ἐστι βαϑύ, 

οὗ τὸ μὲν ὕδωρ, ἡλίκον δὲ ἄν φιἰς χαλάσῃ σχοινίον οὐκ 
ἐφάπτεται τοῦ ὕδατος, ἀλλ ὑπὸ τινος ϑείου κωλύεται, ὥς 

φηήσιν ᾿Ισίγονος. : 

κή. ΑΑὐερνός ἐστι λίμνη ἐν ᾿Ιταλίᾳ περὶ Κούμας, εἰς 5 

ἣν τὰ ἐκ τῆς περικειμένης ὕλης ἐμσείσστοντα φύλλα ἢ καρφη 
ἀφανῆ γίνεται, βυϑιξόμενα παραχρῆμα. 

κθ΄. ᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ κατὰ Καρχηδόνα κρήνην εἶναι 
ἐλαίου προσηνεστέραν᾽ ἂν δὲ μή τις ἀγνὸς προσίῃ, ἐκλεί-- 

σειν αὐτήν. 10 

λ. Περὶ Γέλαν τῆς Σικελίας ἐστὶ λίμνη ἡ Σίλλα κα- 
λουμένη, ἐλαχίστη τὸ μέγεϑος, ἥτις τοὺς ἐν αὐτῇ λουομέ- 
γοὺς εἰς τὸ ξηρὸν ἐκρίπτει ὡς ἀπ᾽ ὀργάνου τινός, ὥς φήσιν 

᾿Αριστοτέλης. 

λα΄. Περὶ τὸν ᾿Ηριδανὸν ποταμὸν ἐστὶ λίμνῃ κατὰ τ5 
Α 3 ᾿ ᾿, “ ᾿" , 2 , 

τὰς ᾿Ηλεχτρίδας νήσους ὕδωρ ἔχουσα ϑερμὸν, ὀσμὴν δὲ 

βαρεῖαν, ἀφ᾽ ἧς οὐδὲν ξῷον γεύεται. 

λβ΄. Τὴν κατὰ "άβδηρα λίμνην Κύστειρον καλουμέ- 127 
ψην φασὶ τὸ Ξέρξου στράτευμα πῖνον ἀναξηρᾶναι. 

λγ΄. ᾿Ιερώνυμος ἱστόρησεν ἐν τῇ Ναβαταίων χώρᾳ τῶν 142 
᾿ράβων εἶναι λίμνην πικράν, ἐν ἡ οὔτε ἰχϑῦς οὔτε ἄλλο 

τι τῶν ἐνύδρων ζῴων γίνεσθαι, ἀσφάλτου δὲ πλίνϑους αἵ- 
ρεσϑαι ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων. 

λδ. Πύϑερμός φησιν, ἐάν τις σκύφον εἰς τὰς τοῦ 
Στρυμόνος ποταμοῦ δίνας ἐμβάλῃ, τοῦτον εὑρήσειν ἐν τῇ 325 

στερὶ ᾿Α΄πολλωνίαν λίμνῃ. 

λε. Φαέϑων φησὶ τὸν ἐν Βοσπόρῳ ποταμὸν οὕτως 
εἶναι ψυχρόν, ὥστε μηδὲν τῶν ζῴων ὑπομένειν αὐτοῦ τὴν 
ψυχρότητα. 

᾿ς. Περὶ δὲ Ταρρακίναν τῆς ᾿Ιταλίας φησὶν ᾿Ισίγο-- 30 
ψος λίμνην εἶναι Μυκλαίωαν καλουμένην καὶ παρ᾽ αὐτῇ πό-- 
λιν ἔρημον, ἧς τοὺς ἐνοικοῦντας στερηϑῆναι τῆς πόλεως 

διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ὕδρων. 

λζ΄. ᾿Επὶ τῆς ἐν ᾿Ιταλίᾳ λίμνης καλουμένης Βηνά- 
κου, οὔσης δὲ τὸ σπτερίψνιετρον σταδίων φ΄, νῆσός ἐστιν οἶς 35 
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κουμένη κατάφυτος δένδρεσιν ἡμέροις, ἐσιινηχομένη καὶ 
μεταβαίνουσα σιρὸς τὰς τῶν πνευμάτων φοράς. τὸ δὲ 
αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐν ἑτέρᾳ λίμνη τῆς ᾿Ιταλίας Κουτυλίᾳ κα- 
λουμένῃ γίνϑδται. ' : 

δ λη΄. ᾿Εσεὶ δὲ καὶ Ἰάκος Οὐαδιμώνιος καλουμένη λίμνη 
οὐ μεγάλη ἐν ᾿Ιταλίᾳ, ὁμοίως ἔχουσα νησία πλείονα πιάσῃ 
σινγοῇῦ μετακινούμενα. 

λθ΄. Ἢ κατὰ Σάρδεις λίμνη, καλουμένη δὲ Κολοή, 
σιλῆϑος μὲν ὄψου πάμπολυ τρέφει, ἔχει δὲ καὶ αὐτὴ νή- 

10 σοὺς οἰκουμένας πρὸς ἀπάτην. ἐπινήχονται γάρ, καὶ τῇ 

τῶν ἀνέμων τινοῇ συμμετοικοῦσι. πτηνῶν δὲ καὶ ἐνύδρων 
φοσοῦτο τρέφει πελῆϑος, ὥστε καὶ ταριχεύεσϑαι. 

μ΄. Τὸ δὲ κατὰ τὴν Σουσιανὴν ὕδωρ φασὶν εἶναι Μη- 
δείας καὶ πεφαρμάχϑαι καυστικοῖς φαρμάκοις ὃ ῥεῖ μὲν 

15 ἐκ σιηγῆς τινος, φυλάσσεται δὲ ὑπὸ τῶν ἐσιχωρίων. ἔχει 

δὲ δύναμιν τοιαύτην" τὼ γὰρ χρισϑέντα ἦ βραχέντα ἐξ 
αὐτοῦ ξῴα ἢ σκεύη, δειχϑέντος μιακρόϑεν πυρός, πρὸς 

128 αὐτὰ ἐπισπᾶται καὶ παραχρῆμα : καίεται. καλεῖται δὲ »νάφϑα. 
1 ἐξενεχϑὲν μέντοι τῆς χώρας ἀπόλλυσι τὴν δύναμιν, ὡς 

20 ἱστορδῖ ᾿]σίγονος. 

μα΄. ᾿Εν ᾿Ιταλίᾳ λίμνη τις καλουμένη" ἧς ὅταν 

τὸ ὕδωρ διαυγὲς γένηται, καταφαίνονται ἐν τῷ βυϑῷ ϑεμέ- 

λιοε στολλοὶ καὶ ναοὶ καὶ π«λῆϑος ἀνδριάντων. φασὶ δὲ ἐσιι-- 
χώριοι, πόλιν ποτὲ οὖσαν καταποϑῆναι. 

, 28 μβ΄. 10 δ᾽ αὐτὸ λέγεται καὶ περὶ τοῦ Κιμίνου λάκ- 

κου ἐν ᾿Ιταλίᾳ, ὡς πόλεως πρότερον οὔσης καὶ αἰφνιδίως 
καταποϑείσης. 

“7. Ἡ ἐν Μακεδονίᾳ λίμνη καλεῖται μὲν “ύχνις, 
διαπιλέουσε δὲ αὐτὴν ἱστορίας ἕνεκεν. ἐγεύπεονθος γὰρ εἰς 

30. τὸν βυϑὸν ὁρῶσι τρικλίνους σολυτελεῖς καὶ ἀργυρωμάτων 
ἄφϑονον πλῆϑος τῷ μεγέϑει ϑαυμασίων καὶ χρυσέων πι-- 

γάκων τὸ καὶ ἐκπωμάτων καὶ πάντων τῶν ἐν βασιλικῷ 
συλούτῳ πρὸς τρυφὴν κατασκευασμάτων. 

μδ΄. ᾿Εν “υδίᾳ ἐστὶ λίμνη, Ἴάλα μὲν καλουμένη, 

ι 38ἱερὰ δὲ οὖσα Νυμφῶν" ἢ φέρει καλάμων πλῆϑος καὶ 
μέσον αὐτῶν ἕνα, ὃν βασιλέα προσαγορεύουσιν οἱ ἐσιε- 

͵ 
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χώριοι. ϑυσίας δὲ καὶ ἑορτὰς ἐπιτελοῦντες ἐνιαυσίους 
ἐξιλάσκονται. τούτων δὲ ἐπιτολουμένων » ἐπειδὰν ἐπὶ τῆς 

ἠϊόνος κτύπος συμφωνίας γένηται, πάντες οἱ κάλαμοι χο-- 
ρεύουσι. καὶ ὁ βασιλεὺς σὺν αὐτοῖς χορεύων παραγίνεται 
ἐπὶ τὸν ἠϊονα. οἱ δὲ ἐπιχώριοι ταινίαις αὐτὸν καταστέ- 5 

ἥμανφες αστοστέμσπουσιν εὐχόμενοι καὶ εἰς τὸ ἐπιὸν αὐτόν 
τε καὶ ἑαυτοὺς παραγεψέσϑαι, ὡς εὐετηρίας ὄντε σημείῳ, 
ὡς ἱστορεῖ ᾿Ισίγονος ἐν δευτέρῳ ἀπίστων. 

΄““ὐσ ως ἐπ δες ς ςς.... μρνυκτλβρμα τευ: 

δὶ 



190 

Χ, 

ΑΝΝΑ ΜΟῸΟ 

(ὡς ἐνίοις δοκεῖ, ᾿Α4ϑηναίου) 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΤΟΙ͂ ΝΕΙΔΟΥ͂ ΑἸΝΑΒΑΣΕΜΣ. 

νΡ.1064 1. Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν, φησὶ διὰ 
τοὺς ἐτησίας γίνεσϑαι τὴν ἀνασιλήρωσιν τοῦ Νείλου. πνεῖν 
γὼρ αὐτοὺς ἐναντίους τῷ ποταμῷ καὶ τὰ στόματα κεῖσϑαι 
κατὰ τὴν σπινοὴν αὐτῶν" τὸν μὲν οὖν ἄνεμον ἐξ ἐναντίας 

5 φυνέοντα κωλύειν τὴν ἐπιρροὴν αὐτῶν, τὸ δὲ κύμα προσ- 

σῖτον ἀντίον τοῖς στόμασι καὶ οὔριον ὃν ἀνακόπτειν τὸν 
σοταμοὸν καὶ τὴν ἀναπλήρωσιν οὕτω γίνεσϑαι τοῦ Νείλου. 
2. ᾿Αναξαγόρας δὲ ὁ φυσικὸς φήσιν ἀπὸ χιόνος τηκομέ- 
γῆς τὴν ἀναπλήρωσιν γίνεσϑαι τοῦ Νείλου" ὡσαύτως͵ δὲ 

ι0 καὶ Εὐριπίδης καὶ ἕτεροί τινες τῶν τραγῳδιοποιῶν. καὶ 

᾿Αναξαγόρας μὲν αὐτὴν τὴν γένεσιν λέγει τῆς ἀναπληρώ- 

σεως, Ευριπίδης δὲ καὶ τὸν τόπον ἀφορίζει, λέγων οὕτως. 

105 ἐν δράματι ᾿Αρχελάῳ" β 

Δαναός, ὃ πεντήκοντα ϑυγατέρων πατήρ, 

15 Νείλου λιπὼν κάλλιστον ἐκ γαίας ὕδωρ, 
ὃς ἐκ μελαμβρότοιο πληροῦται ϑέρει 
Αἰϑιοσείδος γῆς, ἡνίκ, ἂν τακῇ χιών, 
φέθριπσ ἀνέντος ἡλίου κατὰ χϑόνα. 

καὶ ἐν ᾿Ελένῃ ὅμοιον τούτου 

20 Νείλου μεν αἵδε καλλισσάρϑενοι ῥοαί, 
ὃς ἀντὶ δίας ψακάδος Αἰγύπτου πέδον 

᾿ λευκῆς τακείσης χιόνος ὑγραίνει γύας. 
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καὶ Αἰσχύλος" 

Γένος μὲν αἰνεῖν ἐκμαϑὼν ἐπίσταμαι 
Αϊϑιοσείδος γῆς, ΝΥεῖλος ἔνϑ᾽ ἑπτάρροος 
γαῖαν κυλίνδει πνευμάτων ἐπομβρίᾳ, 

ἥλιος ἐν ἡ πυρωπὸς ἐκλάμψας χϑονὶ δ 

τήκει σπτετραίαν χιόνα " πᾶσα δ᾽ εὐϑαλὴς 

“Ζἴγυπτος, ἀγνοῦ νάματος πληρουμένη, 
ἢ μ 3 , ͵ 

φερέσβιον Δήμητρος ἀντέλλει σταχὺν. 

8. Καλλισϑένης δ᾽ ὁ ἱστοριογράφος σρὸς τὰ μικρῷ 

σιρότερον εἰρημένα ὑπὸ ᾿Αναξαγόρου φε καὶ Εὐρισιίδου ἀντ-- τὸ 

εἴπεν" αὐτὸς δὲ τὴν αὐτοῦ γνώμην φησίν, ᾽δάτων πολ- 

λῶν καὶ λαμισιρῶν γινομένων κατὰ τὴν Αἰϑιοπίαν κατὰ 
τὸς τοῦ κυνὸς ἀνατολὰς ἕως τῆς ἐπετολῆς ὠρκτούρου; 

καϑ' οὃς χρόνους καὶ οἱ ἐτησίαι πνέουσιν ἄνεμοι" τού-͵ 

φοὺυς γάρ φησι τοὺς ἀνέμους μάλιστα τὰ νέφη φέρειν ιτ5 

ρὸς τὴν «ἰϑιοπίαν" ὧν καὶ προσπιπτόντων πρὸς τὰ ὁρη 166 
κπαταρρήγγυσϑαι πολὺ πλῆϑος ὕδατος, ἀφ᾽ οὗ τὸν Νεῖλον 
ἀναβαίνειν. 4. Δημόχρεος δὲ λέγει σερὶ τὰς χειμερινὰς 
τροπὰς τοὺς περὶ τὰς ἄρκτους τόπους χιονίζεσϑαι" περὶ 

τροπὰς δὲ ϑερινὰς μεταναστάντος φτοῦ ἡλίου τηκομένης 30 Σ 

τῆς χιόνος καὶ ἀνατμιζομένης ὑπὸ τῆς τήξεως νέφη γί- 

ψεσϑαι, διὰ τὸ τοὺς ἐτησίας ὑπολαμβάνοντας φέρειν πρὸς 
Μισημβυϊαν. συνωϑουμένων δὲ τῶν νεφῶν ἐπὶ τὴν 411-- 

ϑιοπίαν καὶ τὴν “ιβύην ὄμβοον γίνεσϑαι πολύν, ὃν καφαρ- 

 ρέοντα πληροῦν τὸν Νεῖλον. τὴν οὖν αἰτίαν τῆς ἀνα-- 35 

! «ληρώσεως ταύτην φησὶ Δημόκριτος. ὅ. Εὐϑυμένης δ᾽ ὁ 

Μασσαλιώτης φησὶν αὐτὸς «τεστλευκὼς τὴν ἔξω ϑάλασσαν 

ἐπιρρεῖν ὡς ἐπὶ τὴν “ιβύην, ἐστραμμένην δὲ εἶναι πρὸς 

βορέαν τε καὶ ἄρκτους. καὶ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον κενὴν 

εἶναι τὴν ϑάλατταν, τοῖς δ᾽ ἐτησίαις ἀνωϑουμένην ὑπὸ 30 
πνευμάτων πληροῦσϑαε καὶ ῥεῖν ταῖς ἡμέραις ταύταις, 

παυσαμένων δὲ τῶν ἐτησίων ἀναχωρεῖν. εἶναι δὲ αὐτὴν 
᾿ καὶ γλυκεῖαν καὶ κήτη παρασλήσια τοῖς ἐν τῷ Νείλῳ κρο- 

᾿χοδείλοις καὶ τοῖς ἱπποποτάμοις ἔχειν. 6. Οἰνοπίδης δ᾽ ὃ 

Χῖος λέγει τοῦ μὲν χειμῶνος τοῦ ποταμοῦ ἀναξηραίνεσϑαι 35 
τὰς πηγώς, ἐν δὲ τῷ ϑέρει ϑερμαινομένας ῥεῖν. τοῦ μὲν 
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οὖν ἀνασπιληροῦσϑαι τὴν γινομένην ξηρασίαν «τὸ αἴτιοψ τῶν 
οὐρανίων ὑδάτων ἐπιγινομένων τοῖς χειμῶσι συμβαίνειν" 

107 τὸν δὲ Νεῖλον οὐχ ὑόμενον τότε, ἐνδεῆ γινόμενον μὴ 
συναναφέρειν" καὶ διὰ τοῦτο τοῦ χειμῶνος ἥσσονα αὐτὸν 

5 γίνεσϑαι, τοῦ δὲ ϑέρους πλήρη. 7. “Ηρόδοτος δὲ τοῖς μὲν 
λοιποῖς ὑπεναντίως λέγει, σταραπλησίως δὲ Οἰνοσπίδη. τὴν 
μὲν γὰρ ῥύσιν τοῦ Νείλου φασὶ τοιαύτην, ὥστε ἀεὶ σπλη- 

ροῦν τὸν ποταμόν, τὸν δὲ ἥλιον τοῦ χειμῶνος κατὼ τὴν 

“Πιβύην ποιούμενον τὴν πορείαν, ἀναξηραίνειν τὸν Νεῖλον" 
το στερὲ τροπὰς δὲ ϑερινὰς μεϑιστάμενον πρὸς τὴν ἄρκτον 

ὑγραίνειν. 
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ΧΙ. 

“ΠΟΛΜΛΜΩΝΙΟΥ͂ 
ΤΟΥ͂ ΟΥΣΚΟΜΟΥ͂ 

᾿Δλεξανδρέως Τραμματικοῦ 

χκατεψευσμένη ἱστορία ἢ ἱστορίαι ϑαυμάσιαι. 

α΄. Βώλου ᾿Επιμενίδης ὁ Κρὴς λέγεται, ὑπὸ τοῦ πα- 
φρὸς καὶ τῶν ἀδελφῶν τοῦ πατρὸς ἀποσταλεὶς εἰς ἀγρὸν 
σιρόβατον ἀγαγεῖν εἰς τὴν πόλιν, καταλαβούσης αὐτὸν 
γυχτός, παραλλάξαε τῆς τρίβου καὶ κατακοιμηϑῆναι ἔτῃ 

ἑπτὸ καὶ πεντήχοντα " καϑάττερ ἄλλοι τε πολλοὶ εἰρήκασιν, 5 
ἔτε καὶ Θεόπομπος ἐν ταῖς “Ιστορίαις, ἐπιτρέχων τὰ κατὸὼ 

τόπους ϑαυμάσια. "Ἔπειτα συμβῆναι ἐν τῷ μεταξυ χρόνῳ 
᾿ ᾿ , - , Ε - } ος 

τοὺς μὲν οἰκείους τοῦ ᾿Επιμενίδου ἀποθανεῖν, αὐτὸν δὲ 

ἐγερϑέντα ἐκ τοῦ ὕπνου ζητεῖν ἐφ᾽ ὃ ἀπεστάλη πρόβατον. 
Α ΒΕ Ψ : ΕῚ ᾿ ᾽ δυο , ᾿ 

μὴ εὐρόντω δὲ πορεύεσϑαι εἰς τὸν ἀγρὸν" ὑπελάμβανε δὲ τὸ 

ἐγρηγέρϑαι τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἧπερ ἔδοξε κεκοιμνῆσϑαι" καὶ 
καταλαβὼν τὸν ἀγρὸν πεπραμέγον, καὶ τὴν σκευὴν ἠλ- 
μᾳ ᾿] 

λαγμένην, ἀπαίρειν εἰς τὴν πόλιν" καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν 
ε ΄' . » 3 Ω ἣ" , οἰκίαν, ἐκεῖϑεν πάντα ἔγνω, ἐν οἷς καὶ τὸ περὶ τοῦ χρό- 

Ἶ γ, 0 ᾿ ι δ᾿ ᾿ « - -“ ψου, καϑ' ὃν ἀφανὴς ἐγένετο. λέγουσι δὲ οἱ Κρῆτες, ὡς 15 
φήσιν ὁ Θεόπομσιος, ἔτη βιώσαντα αὐτὸν ἑκατὸν πεντή-- 
κοντα ἀποθανεῖν" λέγεται δὲ περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου καὶ 
» ΠΑ ΈΘΟΕ ΤῊΣ ; 
ἄλλα οὐκ ὀλίγα παράδοξα. 

[ἢ 

β΄. ᾿Δριστέαν δὲ ἱστορεῖται τὸν Προκοννήσιον, ἔν τινὲ 2 
- - ΦῊ οἱ 

γναφείῳ τῆς Προκοννήσου τελευτήσαντα, ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 20 

καὶ ὥρᾳ ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ πολλῶν ϑεωρηϑῆναι, γράμματα 
, διδάσκοντα. ὅϑεν πολλάχις αὐτῷ τοῦ τοιούτου συμβαί- 
ΟΨόνφος, καὶ περιφανοῦς γιγνομένου διὰ πολλῶν ἑτῶν καὶ 

Ι, 
13 5 
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σιυκνότερον ἐν τῇ Σικελίᾳ φανταζομένου, οἱ Σικελοὶ ἱερὸν 
ἀξ καϑιδρύσαντο αὐτῷ, καὶ ἔϑυσαν ὡς ἥρωϊ. 

8ϑ γ. Περὶ δὲ ᾿Ερμοτίμου τοῦ Κλαζομενίου τοιαῦτά 
φινὰα μυϑολογεῖταε᾽ φασὶ γὰρ αὐτοῦ τὴν ψυχήν, ἀπὸ τοῦ 

δ σώματος πλαζομένην ᾿ ἀποδημεῖν. εἰς πολλὰ ἔτη, καὶ κατὰ 

τόπους γινομένην» πρόλεῦνα τὰ μέλλοντα ἀποβήσεσϑαι, 

οἷον ὄμβρους μεγάλους καὶ ὠνομβρίας, ἔτι δὲ σεισμοὺς τε 

καὶ λοιμοὺς καὶ παραπλήσια, τοῦ σωματίου κειμένου, τὴν 
δὲ ψυχὴν καϑάπερ εἰς ἔλυτρον διὰ γρόνων τινῶν εἰσερ- 

10 χομιένην διεγείρει» τὸ σῶμα. “Ἵοὔτο δὲ αὐτοῦ στολλάκις 

σᾳοιοῦντος, καὶ τῆς γυναικὸς ἐντολὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐχούσης, 
ὅτε μέλλοι χωρίζεσϑαι, μηδένα ϑίγειν τοῦ σωματίου, μηδέ 
φινὰ τῶν πολιτῶν, μηδ᾽ ἄλλων ἀνθρώπων, εἰσελϑόντες 
τινὲς εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐκλιπαρήσαντες τὸ γύναιον, ἐϑεώ-- 

ιόρήσαν χαμαὶ κείμενον γυμνὸν τὸν ᾿Ερμότιμον ἀκίνητον. 

οἱ δὲ παὖρ λαβόντες κατέκαυσαν αὐτόν, οἰόμενοι τῆς ψυχῆς 

σἀαραγενομένης καὶ μηκέτι ἐχούσης ὅπου εἰσδύσεται, παν- 
φελώς στερήσεσϑαι τοῦ ζῆν" ὅστερ καὶ συνέπεσεν. ΤῸν 

μὲν οὖν “Ερμότιμον Κλαζομένιοι τιμιῶσε μέχρε τοῦ νῦν, 
20 καὶ ἱερὸν αὐτοῦ καϑίδρυται, εἰς ὃ γυνὴ οὐκ εἰσέρχεται διὼ, 
φὴν προειρημένην αἰτίαν. 

ἦ ὃ. "Ἄβαρις δὲ ἐξ “Ὑπερβορέων ἦν μὲν καὶ αὐτὸς τῶν 
ϑεολόγων" ἔγραφε δὲ καὶ χρησμούς, τὰς χώρας περιερχό-- 
μιδνος, οἵ εἰσι μέχρι τοῦ νῦν ὑπάρχοντες. προέλεγε δὲ καὶ 

25 οὗτος σεισμοὺς καὶ λοιμοὺς καὶ τὰ παραπλήσια, καὶ τὰ 

γιγνόμενα κατ οὐρανόν. λέγεται δὲ τοῦτον εἰς “Ιακεδαί-- 

μονα παραγενόμενον, εἰρηκέναε τοῖς “άἄάκωσι, κωλυτήρια 

ϑῦσαι τοῖς ϑεοῖς, καὶ ἐκ τούτου ὕστερον ἐν “ακεδαίμονε 
λοιμὸς οὐκ ἐγένετο. 

ὅ ε. Τὰ δὲ περὶ Φερεκύδην. φοσαῦτά τινὰ ἱστορεῖται. 

Ἔν Σκύρῳ ποτὲ τῇ νήσῳ διψῶντα ὑδάτιον αἰτῆσαι παρά 
τινος τῶν γνωρίμων" τὸν δὲ πιόντα εἰσιεῖν, σεισμὸν ἐσό- 
μενον ἐν τῇ νήσῳ μετὰ τρίτην ἡμέραν" τούτου δὲ συμ- 
βάντος, μεγάλην δόξαν αὐτὸν αἀπτενέγκασϑαι" πάλεν δὲ εἰς 

35 Σάμον πορευόμενος εἰς τὸ τῆς ἽΠρας ἱερόν, ἰδεῖν σελοῖον 
εἷς τὸν λιμένα καταγόμενον καὶ εἰπεῖν τοῖς συνεστῶσιν,, 

ὡς οὐκ εἰσελεύσεται ἐντὸς τῆς λιμένος" ἔτι δὲ λέγον-- 
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φος αὐτοῦ καταρραγῆναι γνόφον, καὶ τέλος ἀφαγνισϑῆναι 
τὴν ναῦν. , 

ς΄. Τούτοις δὲ ἐπιγενόμενος Πυϑαγόρας Μνησάρχου 6 
υἱὸς τὸ μὲν πρῶτον ἐπονεῖτο σπιερὶ τὰ μαϑήματα καὶ τοὺς 
ἀριϑμούς, ὕστερον δέ ποτε καὶ τῆς Φερεκύδου τερατοποιΐας 5 
οὐκ ἀπέστη. καὶ γάρ τῳ Μεταπόντιον πλοίῳ εἰσερχομένῳ 
φορτίον ἔχοντι, καὶ τῶν παρατυχόντων εὐχομένων σωστὸν 
εἶναι καὶ ἐλϑεῖν διὰ τὸν φόρτον, ἑστῶτα τοῦτον εἰστεῖν" 
γεκρὸν τοίνυν φανήσεται ὑμῖν σώμα ἄγον τὸ πλοῖον τοῦτο. 
πάλιν δὲ ἐν Καυλωνίᾳ, ὥς φησιν ᾿“ριστοτέλης γράφων «τερὲ τὸ 

αὐτοῦ, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα λέγει καὶ τὸν ἐν Τυρρηνίᾳ φησὶ 
δάκνοντα ϑανάσιμον ὄφιν, αὐτὸς δάκνων, ἀπέκτεινεν. Καὶ 
φὴν γινομένην δὲ στάσιν τοῖς Πυϑαγορείοις σιροειπεεῖν᾽ διὸ 
καὶ εἰς Μεταπόντιον ἀπῇρεν ὑπὸ μηδενὸς ϑεωρηϑείς, καὶ 

ὑπὸ τοῦ κατὰ Σάμον ποταμοῦ διαβαίνων, ἤκουσε φωνὴν 15 
μεγάλην ὑπὲρ ἀνϑρωσον" 1Πυϑαγόρα χαῖρε. τοὺς δὲ πα- 
ρόντας περιδεεῖς γενέσϑαι" ἐφάνη δὲ ποτε καὶ ἐν Κρότωνι, 
καὶ ἐν Μεταποντίῳ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ἐν ϑεάτρῳ 
δὲ χκαϑήμενος ποτε ἐξανίσταται, ὡς φησιν ᾿“ριστοτέλης, 
καὶ τὸν ἴδιον μηρὸν παρέφαινε τοῖς καϑημένοις εἰς χου-- 30 
σοῦν. λέγεται δὲ περὶ αὐτοῦ καὶ ἄλλα τινὰ παράδοξα. 
“Ἡμεῖς δὲ μὴ βουλόμενοι καταγραφέων ἔργον ποιεῖν, αὖ- 
τοῦ τὸν λόγον καταπαύσομεν. 

ζ΄. ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ἐν τοῖς Φυσικοῖς Προβλήμασιν τοὺς 7 
στερὲ φῇ» φυτείαν τῆς κριϑῆς γενομένους χλωρότερα ἴσχειν 25 

͵ - 

καὶ τὰ σώματα, μᾶλλον ἢ περὶ τὸν πυρὸν κατασχολουμένους. 
᾿ ο΄ ἢν 'Ανδρων δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν πρὸς Φίλισιπιον 8. 

ϑυσιῶν" κορώνη ἐν τῇ ᾿“ττικῇ εἰς τὴν ἀκρόστολιν οὐδεμία 
ἑώραται εἰσερχομιένη, καϑάπερ οὐδὲ ἐν Πάφῳ περὶ τὰ ϑυ- 

ρώματα τὰ τῆς ᾿“΄φροδίτης μυῖα ἐφισταμένη. 30 
θ΄. ᾿Δριστοτέλης δὲ ἐν τοῖς Φυσικοῖς Προβλήμασί φη- 9 

σιν" οἱ μονοσιτοῦντες πιχρότερα τὰ ἤϑη ἔχουσιν, μᾶλλον 
ἢ οἱ δὶς τροφαῖς χρώμενοι. 

ἑ. Θεόπομπος δὲ ἐν τοῖς Θαυμασίοις, ἐν τῷ ἀγώνε 10 

᾿φῶν ᾿Ολυμσείων πολλῶν ἐπιπολαζόντων ἰ ἰκτίνων ἐν τῇ πανη- 58 

7ύρει καὶ διασυριζόντων, φὰ διαφερόμενα κρέα τῶν ἱερο- 

13" 
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ι ια΄. ᾿“ριστοτέλης δὲ ἐν. Νομίμοις Βαρβαρικοῖς" (ἐν 
“άτμῳ) τῆς Καρίας σκορπίοι γίνονται, οἵ τοὺς μὲν ξένους 

σιωτάξαντες οὐ λίαν ἀδικοῦσι, τοὺς δὲ ἐπιχωρίους παρ᾽ αὐτὸ 
ἀποκτείνουσιν. 

12 ιβ. Περὶ Βαβυλῶνα δὲ διαβάντι τὸν Εὐφράτην πο- 
φαμὸν ὁφίδια γίγνεται, καὶ τοὺς μὲν ξένους τύπτει, τοὺς 
δ᾽ ἐντοσοίους οὐκ ἀδικεῖ. 

18 ιγ. Ἂν τῷ κατὰ τόπους Μυϑικῷ, ἐν ᾿Δλικαρνασσῷ 

ϑυσίας τινὸς τῷ Διὶ τῷ ᾿“Ἰσκραίῳ συντελουμένης, ἀγέλην 
10 αἰγῶν ἀἄγεσϑαι πρὸ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἵστασϑαι, τῶν δὲ κατευ-- 

χῶν συντελεσϑεισῶν, προβαίνειν μίαν αἶγα ὑπὸ μηδενὸς 

ἀγομένην καὶ προσέρχεσϑαι τῷ βωμῷ, τὸν δὲ ἱερέα λαβό- 
μένον αὐτῆς καλλιερεῖν. 

14 ιδ΄, Φύλαρχος ἐν τῇ η΄ τῶν ᾿Ιστοριῶν καὶ κατὰ τὸν 
15. ,ράβιόν φησι κόλπον πηγὴν εἶναι ὕδατος, ἐξ οὗ εἴ τις 
τοὺς πόδας χρίσειεν, συμβαίνειν εὐθέως ἐντείνεσϑαι ἐπὶ 
σόλυ τὸ αἰδοῖον, καί τινων μὲν μηδόλως συστέλλεσθαι, 
τινῶν δὲ μετὰ μεγάλης κακοπαϑείας καὶ ϑερασιείας ἀπο- 
καϑίστασϑαι. 

18 ιε΄. Σκύμνος δὲ ὃ Χῖος τὴν Βρεττανικὴν νῆσον λέγει 
σφαδίων εἶναι τετρακισχιλίων τετρακοσίων τὸ περίμετρον, 
γίγνεσϑωι δὲ ἐν αὐτῇ τὰ γεννήματα ἀπύρηνα, οἷον τὰς 
ἐλαίας πυρῆνας μὴ ἔχειν, μηδὲ βότρυς γίγαρτον, μ-ν" τὰ 
ἐμφερῇ τούτοις. 

16 ες΄. Θεόφραστος δὲ ἐν σῇ πορὴ τῶν φυτῶν πραγμα- 
φείᾳ τὴν ϑαψίαν ῥίζαν, ἡἣ οἱ ἐατροὶ χρῶνται, ἐών τις σὺν 

κρέασιν ἑψήσῃ, τὰ πολλὰ ἕν γίνεσϑαι, ὥστε ἐκ τοῦ ἀγ- 
γείου μηκέτι δύνασϑαι ἐξαιρεϑῆναι. 

17 ιζ΄. Κτησίας παρ᾽ ᾿Ινδοῖς ξύλον γενέσϑαι φησίν, δ] 

30 καλεῖται πάρηβον᾽ τοῦτο ἐφ᾽ ἑαυτὸ ἕλκει πᾶν τὸ προσ-᾿ 
κομισϑὲν αὐτῷ, οἷον χρυσόν, ἄργυρον, κασσίτερον, χαλκόν, Ι 
καὶ σἄλλα μεσαλλικὰ πάντα ἕλκει δὲ καὶ τὸ σύνεγγυς ἱστά-, 

μδνὰ στρουϑία, ἐὰν δὲ μεῖζον Π φὸ ξύλον, καὶ αἶγας καὶ 

σιρόβατα καὶ τὰ ὁμιήλικα ζῷα... 
18 ιἡ. Φύλαρχος ἐκ αὶ τῶν “Ἱστοριῶν, ἐκ τῆς ᾿Ινδικῆς φη- β 

σιν ἐνεχϑῆναι λευκὴν ῥίζαν, ἣν κόπτοντες μεϑ' ὕδατος 
κατασιλάττειν τοὺς πόδας, τοὺς δὲ καταπλασϑέντας ἄνδρα 

Ἷ 

" 

] 
τὰ 
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φῆς συνουσίας λήϑην ἴσχειν, καὶ γίγνεσϑαιε ὁμοίους εὐ-- 
νούχοις " διὸ καὶ ἔτι ἀνήβων ὄντων καταχρίουσι, καὶ μέχρε 
ϑαγάτου οὐκ ἐπαίρουσιν. 

ιθ΄. “Ηρακλείδης δὲ ὁ Κρητικός, ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν 19 

φῇ ᾿Ελλάδι πόλεων, κατὰ τὸ ]]ήλιον ὄρος φύεσϑαί φησιν 8 

ἄκανθαν καρποφόρον, ἧς τὸν καρπὸν ἐάν τις τρίψας μετ᾽ 
ἐλαίου καὶ ὕδατος χρίσῃ τὸ αὐτοῦ ἢ ἄλλου σῶμα, χειμῶ- 
γος ὄντος, οὐκ ἐπησϑήσεται τοῦ ψύχους. 

κ΄. Κτησίας δὲ ἐν τῇ 7 δεκάτῃ Περσικῶν καμήλους τινὲς ὁ0 
ἐν χώρᾳ γίγνεσϑαι, ἃς ἔχειν τρίχας πρὸς Μιλήσια ἔρια τῇ τὸ 

μαλακότητι" ἐκ δὲ τούτων τοὺς ἱερεῖς, καὶ τοὺς Ἔα δυ- 
νάστας. τὰς ἐσθῆτας φέρειν. 

κα. Τῶν παραφετηρημένων δ᾽ ἐστί, τὸ τὰ δίχηλα μόνα 21 

τῶν ζῴων εἰς τοὺς ὀπισϑίους πόδας ἀστραγάλους ἔχειν" 

ἀποδέδωκεν τὴν αἰτίαν ᾿“ἰριστοτέλης ἐν τοῖς Φυσικοῖς Π1ρο- 15 

βλήμασιν, διὰ εἰ ἐν τοῖς ὀπισϑίοις καὶ οὐκ ἐμπιροσϑίοις " 
οὐδὲν γὰρ μάτην ἡ φύσις ἐποίησεν. 

κβ΄. Συνώσιται δὲ ἐν τῷ βίῳ καὶ τὸ μηδὲν τῶν κε- 22 
ρασφόρων ἕῴων ἀποψοφεῖν " ἀποδέδωκεν δὲ καὶ τούτων τὴν 
αἰτίαν ᾿“ριστοτέλης ἐν τοῖς προβλήμασιν. 20 

κγ. Θαυμαστὸν δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἐπικαίειν ἡμᾶς, τὸ 28 
δὲ πῦρ μηδόλως" καὶ τὸ τὸν ἀδάμαντα μὴ ϑερμαίνεσϑαι 

πυρούμενον, καὶ μάγνητα λίϑον, ἡμέρας μὲν οὔσης, ἕλ- 
κεν, νυκτὸς δὲ ἧττον ἢ οὐδόλως ἕλκειν. 

κῦ. Εὔδοξος ὁ ᾿Ρόδιος περὶ τὴν Κελτικὴν εἶναί τι 24 
ἔϑνος φησίν, ὃ τὴν ἡμέραν οὐ βλέσεειν, τὴν δὲ νύκτα ὁρᾶν. 

κε. ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ «ιερὶ μέϑης, Ἄνδρων, φησίν, 25 

᾿Αργεῖος ἐσϑίων πολλὰ καὶ ἁλμυρὰ καὶ ξηρὰ δ ὅλου τοῦ 
βίου ἄδιψος καὶ ἄποτος διετέλεσεν" ἔτι δὶς πορευϑεὶς εἰς 

"ἥμμωνα διὰ τῆς ἀνύδρου ὁδοῦ, ἄλφιτα ξηρὰ σιτούμενος, 30 
οὐ προσηνέγκατο ὑγρὸν" τοῦτο δὲ ἐποίησε δι ὅλου τοῦ βίου. 

κε. ᾿“ριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ τῆς ζῳῆς καὶ ϑανά- 26 
του φησί, τὴν χελώνην στερισκομένην τῆς καρδίας, ζῆν" 

οὐκέτε δὲ διώρισεν ποίαν αὐτῶν, ἢ τὴν χερσαίαν, ἢ τὴν 
 ἐγυδρον. 38 

κζ΄. ᾿“ριστοτέλης δὲ ἐν τοῖς Ζῳϊκοῖς (δύο γάρ εἰσιν 97 

᾿ αὐτοῦ πραγματεῖαι, ἡ μὲν περὶ ζῴων, ἡ δὲ περὶ τῶν ζῳϊ- 
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κῶν.) οἱ φϑεῖρές φησιν ἐν τῇ κεφαλῇ ἐν ταῖς μακραῖς οὐ 

φϑίνουσι νόσοις, μελλόντων τελευτᾶν τῶν πασχόντων, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὸ προσκεφάλαια εὑρίσκονται, προλελοιπότες τὴν κε- 
φαλήν. 

28 κη΄. ᾿“ριστοτέλης ἐν τοῖς Ζωϊκοῖς, ὁ δῦπός φησιν ἐν 
τοῖς ὠταρίοις γιγνόμενος στικροὸς ὧν, ὅταν τελευτᾶν μεέλ-- 
λωσιν ἐν ταῖς μακραῖς νόσοις, γλυκὺς γίνεται" τοῦτο δέ 
(φησιν) ππαρατετήρηται ἐστὶ πολλῶν γιγνόμενον" ἀποδέδωκε 

δὲ καὶ σὴν αἰτίαν τοῦ γιγνομένου ἐν τοῖς Φυσικοῖς. 11ρο-- 
τὸ βλήμασιν. ᾿ 

29 κθ΄, Θεόφραστος ἐν τῇ περὶ Φυτῶν πραγματείᾳ, ἐὰν 
αἱ μῆτραί φησε προσστέσωσιν, ἀριστολοχίων ἐν ὕδατι βε- 
βρεγμένην κατανελείσϑωσαν πλείονας ἡμέρας. 

80 λ΄. ᾿Αριστόξενος δὲ ὁ μουσικὸς τεταρταΐζοντας τὴν 
15 ἑλξίνην φησὶν βοτάνην μετὰ ἐλαίου τριβομένην καὶ συγχριο-- 
μένην πρὸ τῆς λήψεως, ἀπολύειν τοῦ πάϑους. 

31 λα΄. Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Φυτῶν τὰ πρόβατά φησιν 
φὰ ἐν Πόντῳ τὸ ἀψίνϑιον νενόμενα, οὐκ ἔχει χολήν. 

32 λβ΄. Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Φυτῶν, ἐν ᾿Ινδοῖς μὴ 
0 γίνεσϑαι μήτε ἐρέβινϑον, μήτε φακῦν, μήτε πύαμιον. 

38 λγ΄. ΓΒτι Θεόφραστος ἐν τῷ ἡ περὶ Φυτῶν τῆς Βακτρια- 
νῆς ὁδοῦ ἔν τισε κώμαις πυρὸν γίγνεσϑαι οὕτως εὐγενῆ, 
ὥστε πυρῆνος ἐλαίας τὸ μέγεϑος ἴσχειν. 

34 λδ΄, ὋὉ αὐτὸς φιλόσοφος ἐν τῇ ̓ Ολυμπίᾳ καὶ Ζακύνθῳ 
25 γῇ μιγνυμένη φησὶ τῷ σίτῳ εὐγενέστερον ποιεῖ φαίνεσϑαι 

τοῦτον. 

88 λε. Τὼν παρατετηρημένων ἐστὶ δὲ καὶ τοῦτο, τὰς 

ἐγκύους τῶν γυναικῶν συνεχῶς πλησιαζούσας τοῖς ἀνδρά- 
σιν, εὐκύπως καὶ ἀκακοπαϑήτως τίκτειν" εἴρηκεν δὲ τοῦτο 

30 καὶ ᾿“ριστοτέλης ἐν τῇ ζ΄ τῶν “Ιστοριῶν. 
36 λς΄. Σώτακος ἐν τῷ περὶ λίϑων, ὁ Καρύοστιός φησι 

λεγόμενος λίϑος ἐπιφύσεις ἔχεε ἐριώδεις καὶ χνοώδεις , ἐξ 
οὗ νήϑεται καὶ ὑφαίνεταε χειρεκμιαγεῖα᾽ στρέφουσι δὲ ἐξ 
αὐτοῦ καὶ ἐλλύχνια, καὶ ἐστὶ καιόμενα λαμπρὰ καὶ ἀκατά- 

35 καυστα. τῶν δὲ ἐκμαγείων τῶν ῥυπαινομένων ἡ πλύσις 

γίγνεται οὐ δι ὕδατος, ἀλλὰ κληματὶς κάεται καὶ τότε τὸ 
ἐκμαγεῖον ὑποτίϑεται καὶ ὁ μὲν ῥῦπος ἀπορρεῖ, αὐτὸ δὲ 

Ἷ 
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λευκὸν καὶ καϑαρὸν γίνεται ὑπὸ τοῦ πυρός καὶ πάλιν εἰς 

φὰς αὐτὲς ἐγχρήζει χρείας" τὰ δ᾽ ἐλλύχνια μένει τὸν ἅπαντα 
χρόνον ἀκατάκαυστα καιόμενα μετ᾽ ἐλαίους ". δοκιμάζει δὲ 
καὶ τοὺς πτωματιζομένους ἡ ὀσμὴ τοῦ ἐλλυχνίου καιομέ- ὦ 
γου. γίγνεται δὲ ὃ λίϑος οὗτος καὶ ἐν Καρυστῷ μέν, ἀφ᾽ 5 
οὗ καὶ τοὔνομα ἔλαβεν" πολὺς δὲ ἐν Κύπρῳ, καταβαι- 
γόντων ἀπὸ τοῦ Ϊεράνδρου ὡς ἐσοὶ Σόλους πορευομιένοις, 

ἐν ἀριστερᾷ τοῦ ᾿Ελμαίου ὑπὸ κάτω πετρῶν" καὶ κατὰ 
φὸ πανσέληνον αὔξεταε, καὶ πάλιν φϑίνοντος τοῦ σελη- 
ψίου μειοῦται καὶ ὁ λίϑος. 10 

λζ΄. ᾿Αριστοτέλης ἐν Φυσικοῖς Προβλήμασιν, τῶν κυρ-- 37 

τῶν βαρεῖα ἡ ἀναπνοὴ διὰ τοῦ στόματος ἐξέρχεται" ἀπο- 
δέδωκεν δὲ καὶ τοῦ γιγνομένου τὴν αἰτίαν. 

λη. Εὔδοξος δὲ ὁ Κνίδιος ἐν τῷ ζ΄ Γῆς Περιόδου, 38 

φησὶν ἐπιὶ πᾶσε τῶν ἐν “Τιβύῃ τι ἔϑνος εἶναι, οἱ ὑπεράνω τ5 

Σύρτεων δὲ καὶ Καρχηδόνος πρὸς ἀνατολὰς κείμενοι, κα- 

λοῦνται Τύζαντες, οἵ τινες τέχνης ἐπιτηδεύουσιν, τὰ ἀνϑὴ 

συλλέγοντες, τὰ ἐν τοῖς τύποις, μέλι ποιεῖν τοσοῦτον καὶ 
τοιοῦτον, ὥστε γίγνεσθαι οἷον τὸ ὑπὸ τῶν μελισσῶν γι- 
γνόμενον. 20 

λθ΄. ᾿“Πριστοτέλης ἐν ταῖς ᾿Εχλογαῖς τῶν ᾿ΑΙνατομῶν 39 

φησίν" ὄφις ὠφϑη ἐν Παφῷ πόδας ἔχων δύο ὁμοίους χερ- 
σαίω κροκοδείλῳ. 

μ΄. ᾿Αριστόξενος ὃ Μουσικὸς ἐν τῷ 1Τελέστου βίω 40 

φησίν, ᾧπερ ἐν ᾿Ιταλίᾳ συνεχύρησεν, ὑπὸ τὸν αὐτὸν και-- :5 
ρὸν γίγνεσϑαι πτάϑη, ὧν ὃν εἶναι καὶ τὸ περὶ τὰς γυναῖ- 
κας γενόμενον ἄτοπον" ἐκστάσεις γὰρ γίγνεσϑαι τοιαύτας; 

ὥστε ἐνιότε καϑημένας καὶ δειπνούσας, εἷς καλοῦντος τινος 

ὑπακούειν, εἶτα ἐκπηδᾶν ἀκατασχέτους γιγνομένας, καὶ τρέ- 

χεῖν ἐκτὸς τῆς πόλεως" μαντευομένοις δὲ τοῖς “]οκροῖς καὶ 30 
“Ῥηγίνοις περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ πάϑους εἰπεῖν τὸν ϑεόν, 

παιᾶνας ἄδειν ἐαρινοὺς δωδεκάτης ἡμέρας ξ΄, ὅϑεν πολ- 
λοὺς γενέοϑαι σπταιανογράφους ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ. ν᾽ 

μα΄. Θεύφραστος ἐν τῷ θ' τῶν Φυτῶν, τὸ οκοῤπιίον 41 

᾿ βοτάνιον (οἱ δὲ ϑηλυφόνον καλοῦσιν), ἐπιτιϑέμενον τοῖς 39 

 σχορσίοις ξηραίνειν αὐτοὺς εὐϑέως. 

μβ΄. Τῶν παρατετηρημένων ἐστί, τὸ δυσκατούλωτα 42 

᾿ 6. 
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ἕλκη γίγνεσθαι, ταῖς τε κυούσαις καὶ σπληνικοῖς καὶ τοῖς 

κιρσοὺς ἔχουσι καὶ ταῖς γυναιξίν, ὅσαις ἰξίωι περὶ τοὺς 

μηροὺς ἔνεισιν. 
48 ΜΥ. Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Φυτῶν; στδρὶ Σόλους τῆς 

5 Κιλικίας σταρὰὼὶ τὸν ποταμὸν λεγόμενον Πίναρον » οὗ ἡ 
μάχῃ ᾿“λεξάνδρου πρὸς Δαρεῖον ἐγένετο, αἱ δόαε ἀπύρηνοι 
γίγνονται" δὲ ὅλου δὲ τοῦ βίου κόκκοι τὸ οἰνίζον ἔχουσιν. 

44 μιδ΄. ᾿“ριστοτέλης ἐν τοῖς περὶ ζῴων, ἡ μέλισσά, φήσιν, 
ἀποβάλλουσα τὸ πεντρίον ἀποϑνήσκει" αἱ δὲ βαστάζουσιν 

10 ἔξω τοῦ σμηνιῶνος. 

45 με΄. Τῶν παρατετηρημένων ἐστί, τὸ καὶ τοῖς λευ-- 
ποΐοις ἄνϑεσιν ἢ στεφάνοις διὰ νυκτὸς λύχνους παρα- 
καίεσθαι, ἵνα εἰς τὴν πρωΐαν ταῦτα παραμένῃ ἀμάραντα. 
ποιοῦσι δὲ τοῦτο οἱ στεφανηπλόκοι. 

46 μιΞ΄. Θεόφραστος ἐν τῇ εἰ τῶν Φυτιχῶν Αἰτίων φησὶν 

τὰ κελύφη τῶν κυάμων σερὶ τὰς ῥίξας τῶν δένδρων στερι- 
φιϑέμενα, ξηραίνειν τὸ φυόμενα" καὶ αἱ κατοικίδιαν δὲ 
ὄρνιϑες συνεχῶς ταῦτα ἐσϑίουσαι, ἄτοκοι γίγνονται" ὅϑεν 
καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, τάχα δὲ καὶ δ ἄλλας οἱ Πυ- 

0 ϑαγόρειοι ἀπηγορεύκασιν τῷ κυάμῳ χρῆσϑαι" καὶ γὰρ πνευ-- 
μιατοστοιὸν καὶ δύσπεπτον, καὶ τοὺς ὀνείρους τεταραγμέ- 
γοὺυς ἡμῖν ἐμσιοιεῖ. 

47 μζ΄. Τὰ ὕδνα, βροντῶν συνεχῶν γιγνομένων σκλη- 
θύτερα γίγνεται, καϑάπερ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Φυτῶν 

25 εἴρηκεν. 

48 μιη. Θεόφραστος ἔν τῷ περὶ Φυτῶν φησιν, ἡ λιβα- 
ψωτὶς βοτάνη συντιϑεμένη μετὰ ἱματίων κωλύει σῆτας 
ἐγγίγνεσθαι" ἀξια δ᾽ ἐστὶν ἐπιστάσεως τὰ εἰρημένα. 

49 μθ΄. Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Ενϑουσιασμιῶν ἐξεῖπεν " 
30 φησὶ γὼρ ἐκεῖνος τὴν μουσικὴν πολλὰ τῶν ἐπὶ ψυχὴν καὶ 
τὸ σῶμα γιγνομένων παϑῶν ἰατρεύειν, καϑάπερ λιποϑυ-- 
μίαν, φόβους καὶ τὰς ἐπὶ μακρὸν γιγνομένας τῆς διανοίας 
ἐκστάσεις. ᾿Ιῶται γάρ, φησιν, ἡἣ καταύλησις καὶ ἰσχιάδα 
καὶ ἐπιληψίαν, καϑάπερ πρὸς ᾿“4ριστόξενον τὸν μουσικὸν 

36 ἐλϑόντα (χρήσασϑαι αὐτὸν τῷ μαντείῳ τῆς Πασιφάης ἅμα 
φῷ ἐν Δελφοῖς λέγεται) τὸν μουσικὸν καταστῆσαι τὸν ἔξι- 
στάμενον ἐν Θήβαις ὑπὸ τὴν τῆς σάλπιγγος φωνήν. ἐπὶ 



ΗΙΒΤΌΒΙΑ ΜΙΒΑΒΙΖΌΜ. 401 

τοσοῦτον γὰρ ἐβόησεν ἀκούων, ὥστε ἀσχημονεῖν" εἰ δὲ 
στοτε καὶ στολεμικὸν σαλπίσειέ τις, πολὺ χεῖρον πάσχειν μα-- 
χόμενον" τοῦτον οὖν κατὰ μικρὸν τῷ αὐλῳ προσάγειν" 
καὶ ὡς ἂν τις εἴποι ἐκ προσαγωγῆς ἐποίησεν καὶ τὴν τῆς 
σάλσιιγγος φωνὴν ὑπομένειν" ϑεραπεύει δὲ ἡ καταύλησις 5 
καὶ ἐών τι μέρος τοῦ σώματος ἐν ἀλγήματι ὑπάρχῃ, καταυ-- 
λουμένου τοῦ σώματος, καταύλησις γιγνέσϑω ἡμέρας ε΄ ἕως 
ἐλάχιστα καὶ εὐθέως τῇ πρώτῇ ἡμέρᾳ ἐλάττων ὁ πόνος 
γενήσεται, καὶ τῇ δευτέρᾳ" τὸ δὲ γιγνόμενον διὰ τῆς κατ-- 
αὐυλήσεως ἐπιχωριάζει καὶ ἀλλαχῆ, μάλιστα δὲ ἐν Θήβαις, τὸ 
ἐέχρε τῶν νῦν χρόνων. 

γ΄. Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ Φυτῶν, ἐν τῇ ἐννάτῃ τῆς δ0 
σιραγμανείας, Εὐὔνομός, φησιν, ὃ Χῖος ὃ φαρμακοπώλης, 

ἐλλεβόρου πίνων πλειόνας πόσεις, οὐκ ἐκαϑαίρετο" καί ποτε, 

ἔφη, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, συνθέμενος τοῖς ὁμοτέχνοις, περὶ δύο 15 
καὶ εἴκοσι πόσεις ἔλαβεν, ἐν τῇ ἀγορᾷ καϑήμενος, καὶ οὐκ 
ἐξανέστη ἀπὸ τῶν σκευῶν" τότε δ᾽ ἀπῆλϑεν λούσασϑαι, 
καὶ δειτνῆσαι, ὥσστερ εἰώϑει, καὶ οὐκ ἐξήμεσεν" τοῦτο δὲ 

ἔπραξεν ἐν πολυχρονίῳ συνηϑείᾳ γεγονώς, ἀρξάμενος ἀπὸ 
ὀλίγων, ἕως τοσούτων πόσεων" πάντων δὲ τῶν φαρμάκων 30 
αἱ δυνάμεις ἀσϑενέστεραι τοῖς συνειϑισμένοις, ἐνίοις δὲ 

καὶ ἀπρακτοί εἰσιν" ἄξιον δὲ ἐπιστῆσαι πρᾶγμα. 
ψα'. ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν τοῖς Φυσικοῖς Προβλήμασιν 51 

εἴρηκεν" τὸν ἀνϑρωπόν φησιν βεβρωκότα καὶ πεπωκότα 
φὸν αὐτὸν σταϑμὸν ἄγειν καὶ ὅτε νήστης ὑπῆρχεν σιξι- 25 
ρᾶφται δὲ καὶ τὴν αἰτίων τοῦ γιγνομένου ἀποδιδόναι. 



ΧΗ. 

““4ΣΚΗΗΠΙΆΑΖΩΝ 

ὑγιεινὰ παραγγέλματα. 

Εὐεξίας τραπέζαν, εἰ ϑέλεις, μάϑε" 

τῆς ἡμέρας δειπινῆσον εἰσάπαξ μόνον. 
ἀπλοῦν τὸ δεῖπνον, οὐ πολὺ μέν σοι φίλον. 
σιρὺ τοῦ κόρου βρῶσίν τε καὶ σόσιν φύγε, 

5 καὶ συμμέτροις γύμναξζε σαυτὸν τοῖς πόνοις. 

ἐπὶ τὰ δέξια δὲ τοῖς ὕτινοις κλίνου, 

καὶ σὰ ψυχρὰ πόματα χειμῶνος μίσει. 

τὴν κρανιακὴν τέμυνε τῷ ϑερεῖ φλέβα, 
τὴν καϑόλου δὲ τοῖς ψυχροῖς μάλλον χρόνοις. 

τὸ κὰν ἐν μὲν ἄκμῃ τῆς σελήνης ἐμφράσαι, 
ἂν δ᾽ ὑπέρακμος, τῆςδε τὸ πλῆρες σκοπεῖ" 

καὶ γαστέρος κένωσιν ἐκ τῶν σκυβάλων, 
τό τ᾿ ἀκριβῶς ἀπικρον ἄδιψον στόμα 
διψοῦς ἀγευστον εἴ τε μὴν καὶ τοῦ πικροῦ. 

. τὸ σώμα ϑάλετε ταῖς χλάμυσιν ἐν ψύχει, 
καὶ τὴν κεφαλὴν στῆϑος τε οὖν καὶ τοὺς πόδας. 
σιλὴν τὰς σισύρας φεῦγε ξεόντος «ἡλίου, 
καὶ μάλλον, ἐἰ αἰγός σοι αἱ τρίχες πέλον. 

κατοικίας ἔκκλινε δυσωδεστέρας 
20 ἐδί τὸ καὶ μάλιστα καύματος χρόγῳ. 

Μετὰ Θεοῦ τοὐύτοιςδε ἐκφύγοις νόσους. 



209 

ν΄ 
ΧΗ. 

ΤΟΥ͂ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΨΕΑΜΛΟΥ͂ 
ΚΑῚ ὙΠΕΈΡΤΙΜΟΥ͂ 

“ΠΟΝΗΙΜΑ͂ ἸΑΤΡΙΚΟΝ ΑΙΡΙΣΤῸΝ 47᾽ ΤἸΑΒΩΝ. 

᾽ - ᾽ν» ᾿ - 

]ατρικῶν ἀκουε συντόμως ὅρων 

Νοσημάτων ὁμοῦ τε καὶ συμπτωμάτων. 

"ἄφϑα διπλοῦν πέφυκεν ἕλκος παιδίοις " 

Ἢ μὲν γάρ ἐστιν εὐΐατος, λευκόχρους, 

5 Ἢ δ᾽ ὑπέρυϑρος, παιδίων ἀναιρέτις. 

Γυμνάσιον, κίνησις εὐτογωτάτη, 
᾿Αναπνοῆς ἄμειψις, ἰσχὺς σωμάτων. 
Ἢ μέν εἰς ἐστι τρίψις εὐτονωτάτη, 
Δεσμοῦσα σάρκας τὰς λελυμένας πλέον " 

10 δ᾽ εὔλυτος, λύουσα τὰς ἐσφιγμένας " 
“Μέσηῃ τις ἄλλη τῶν ἐναντιωτάτων. Περὶ κόπου. 

Τριττὸς εἰς ἐστιν ὃ κόπος τῶν σωμάτων᾽ 

Ὃ μὲν περιττῶν ἔκγονος καὶ δριμέων, 

"Ἄλλος δὲ νεύρων καὶ μυῶν σφοδρὰ τάσις" 
15. Καὶ φλεγμονώδης ὁ τρίτος κεκλημένος 

Ὡς φλέγμα καὶ πύρωσιν ἡμῖν εἰσάγων. 

Ἢ σωμάτων στένωσις ἢ ϑρυλλουμένη 1Π]ερὶ σωμάτων. 
"Ἔμφραξις ἢ πύκνωσις ἐστὶ τῶν πόρων. 

"ἄριστος ἀὴρ λεπτός, εὔπνους τὴν φύσιν. Περὶ ἀέρος. 

ν . - . -« 

0 Δνοσμον ὕδωρ, τοῦτ᾽ ἄριστον τὴν φύσιν, Περὶ ὕδατος. 
» » ᾿ 

“ἴποιον, δεύχρουν, συντόμως διαρρέον. 
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Πουτρὼν «τὸ ϑερμὸν ἀσφαλέστατον φρόνει, Περὶ λουτρῶν. 

“Πύον, μάλασσον, ὕπνον ἤδυν εἰσάγον, 
Παραίτιον μάλιστα τῆς εὐσαρκίας, 

“5 Τοὺς ἐγκρατῶς βιοῦντας ὠφελοῦν πλέον. 

Οὗτος χαρακτὴρ ἀκριβοῦς εὐκρασίας" 
Σύμμετρός ἔστιν εὐμέλεια σωμάτων, 
Φύσις μέσως ἔχουσα τῶν ἐναντίων, 
ὧν ποιοτήτων ἡ πιωτέρα κρᾶσις, 

30 Πρὸς τὰς ἐνεργείας τε τὰς τοῦ συνθέτου 

Εὖ πως ἔχουσα φὴν καλὴν συμμετρίαν. 

᾿Εγναντία τούτων δὲ δύσκρατος φύσις. 

“Μικρὰ κεφαλὴ δεσμὸς ἐστενω μένος Περὶ κεφαλῆς. 
Σφίγγων τὸν ἐγκέφαλον, εἰπεῖν δέ, συνίγων 

35 Ἢ δὲ πλέον πλασϑεῖσα τῆς συμμετρίας, 

Εἰ μὲν πέλει γέννημα ῥώμης ἐμφύτου, 
᾿Βπαινετὴ «τέφυκεν εὖ σιεπλασμένη" 
Εἰ δ᾽ ἔστιν ὕλη τῆς περιττῆς οὐσίας, 
Δύσχρηστον αὐτὴν ταῖς ἐνεργείαις νόει" 

“0 Εἰ δ᾽ αὖ μέσως ἔχουσα, χρηστὴ τὴν φύσιν. 
Ἡὐὔκρατον ἐγκέφαλον εἷδὲ ϑηράσαις" 
Συμμετρός ἐστι ταῖς ἐνεργείαις ὅλαις, 
Πλάττει τὸ σῶμα παγκάλως καὶ ποικίλως, 
᾿Εν τῷ βρέφει δείκνυσιν ἄνϑην τῆς κόμης Περὶ χροιῶν 

45 Χροιὰν πυρρὰν ἔχουσαν ἠλαττωμένην, πο Μη. 
Τοῖς παισὶν ὑπόξανϑον, εἴτω τοῖς μέσοις 

Τὺ ξανϑὸν ἐκφύουσαν ἠκριβωμένως. 

Σημεῖα ταῦτα γαστρὸς ἐξηραμμένης, Σημεῖα γαστρός. 

Ταχεῖα δίψα, σύντομον πλήρωμά τε, 
50 ᾿Εδεσμάτων ὄρεξις ἐξηραμμένων" 

Τῆς δ᾽ αὖ διύγρου ταῦτα συντόμῳ λόγω" 
Τὸ μήτε διψῆν, μήτε τὴν πόσιν στέργειν " 
Θερμῆς δὲ ταὔτα᾽ πέψις ἀχριβεστέρα, 

Ὄρεξις ἥττων, δίψα τοῦ πότου πλέον" 
55 Ἱβυχρᾶς δὲ ταὔτα᾽ πέψις ἀσϑενεστέρα, 

ἴΟρεξις εὐαίσϑητος, ἡδονὴ ψύχους. 
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Τοῦ πνεύμονος δὲ ταῦτα σημεῖα φρόνεε' Περὶ πνεύ-- 
Πνεύμων ἄριστος, εὐφυῶς ἀναπνέων, μίοψος. 
Τὴν ἕξιν ἀπέριττος, εὖ ὕλης ἔχων, , 

οὐ Εἰλιχρινοῦς μάλιστα φωνῆς ἐργάτης. 

Τῆς καρδίας δὲ τὰς κράσεις οὕτω μάϑοις. Περὶ καρδίας. 
᾿Αναπνοῆς ὄγκωσις ἢ σφυγμοῦ τάχος, 
Εὐτολμία τε, πρὸς τὰ δεινὰ ϑρασύτης, 
Δασύς τὸ ϑωραξ, στέρνα λάσια πλέον, 

65 Γνωριστικὰ σπέφυκε ϑερμῆς καρδίας " 

Σφυγμοὶ δὲ μικροί, καὶ φόβοι καὶ δειλίαι, 
Σετέρνων ψίλωσις, τὴν ψυχὰν δηλοῦσί σοι" 
Ξηρὰν δὲ γνωρίσειεν ἡ σχληρὰ φύσις, 
Σφυγμὸς μὲν οὐχ ἕτοιμος, ἄγριος δέ γε" 

᾿ τὸ Ὑγρὰν δὲ γνωρίζουσιν ἦϑος ὀργίλον, 
Σφυγμοὶ μαλακοί, συμπαϑεστέρα φύσις. 

Θερμὸν μὲν ἧπαρ γνωριοῦσιν αἱ φλέβες Περὶ ἥπατος. 
71ὴν εὐρύτητα δαψιλῆ κεκτημέναι, 
Ξανϑὴ χολὴ τὰ πρῶτα, τῆς δ᾽ ἀκμῆς μέσης 

τ Μέλαινα, ϑερμότης τε πολλὴ σωμάτων. 

Ψυχρὰν δέ σοι δείκνυσι φλέγματος φύσιν, Περὶ φλέγμα-- 

Φλεβῶν τε πολλὴ στεγνότης ἐν τῷ βάϑει, τος. 
Τριχῶν ψίλωσις, ψυχρὸν αἷμα τὸ πλέον" 
Ξηρᾶς δὲέ εἰσι σύμβολα ξηραὶ φλέβες, 

80 7γρᾶς δέ, τούτων μαλακωτέρα φύσις. 

Ὄρχεις δὲ ϑερμοὺς δείκνυσι προϑυμία Περὶ ὄρχεων. 
Πυκνῆς ὀχείας, καὶ τριχῶν ἡ δασύτης" 
Μήτηρ δέ ἐστιν ἦδε πως τῶν ἀρρένων 
Ψυχρὰὼ δὲ κρᾶσις δεικνύει τἀναντία. 

86 Καὶ τῆς μὲν ὑγρᾶς κράσεως γνώρισμα τι, 
Τῶν σπερμάτων τὸ πλῆϑος ὑγρότης ϑ᾽ ἅμα" 
Ξηρὰ δὲ κρᾶσις ἡττόνως τούτων ἔχει. 
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“Αὕτη πέφυκε λαχάνων ἡ «οιότης. Περὶ λαχάνων. 
᾿γγρὰν ψυχράν τε τὴν ϑριδακίνην νόει, 

90 Τεννῶσαν ἡδὺν ὕπνον, εὔτροφον φύσει, 
«ὔὐξουσαν αἷμα καὶ τρέφουσαν ἡδέως. 
"Ἔχει δὲ ταύτας καὶ φύσις τῶν ἰντύβων 
Τὰς ποιότητας, ἀλλ᾽ ὅμως τεϑραυσμένας. 
Ἢ μαλάχῃ ψύχει μέν, ἀλλ᾽ ἐλαττόνως, 

95. 7γρὼν δὲ ποιεῖ τὸ πλέον τὴν γαστέρα, 
“Ὑπαπτική τὲ τῆς περιττῆς γαστέρος᾽" 
᾿Ρύπτει τὸ τεὔτλον; ἐκκενοῖ τὴν γαστέρα, 
Ζάκνει στόμαχον, ἧπαρ εὐρύνει στλέον. 
Κράμβη δίσεφϑος δεσμός ἐστι γαστέρος" 

1 Ἢ δ᾽ αὖ μόνεφϑος, ἀλσὶν ἐμμεμιγμένη, 
“Ὑπακτικὴ πέφυχε τῶν ἐγκειμένων. 
Ἢ δ᾽ ἀτράφαξις, προστίϑει καὶ τὸ βλίτον, 
“7γρὰ μὲν ἄμφω καὶ λύοντα γαστέρα; 

᾿Αλλ εὔτροφον τὸ σῶμα δεικνύοντά πως. 

τ05 ᾿“τρακτυλίς, σκόλυμος, ἠκανϑωμένα, 
Τρόφιμα καὶ σύμμετρα γαστρὸς τῇ πράσει" 
Ἢ κινάρα δὲ δυσοτόμαχος τυγχάνει. 

Οὐρητικὰ σέλινα, σμύρνιον, σίον. 
᾿Κάρδαμον ἠδ᾽ ὠπιμον, ἀλλὰ καὶ νάπυ, 

οὐ ἥπαντα ϑερμὰ τυγχάνει καὶ δριμέα, 

Ζύσπεπτα, δυσστόμαχα, «λειστόχυμά τε. ΄ ; 

Ἢ δ᾽ ἀκαλήφη, καὶ κνίδη καλουμένη, 
“επτή τίς ἐστιν, ἐκκενοῖ στὴν γαστέρα. 
10 δ᾽ αὖ γε γιγγίδιον ἐμφύτως στύφον, 

115 Δριστον, εὐστόμαχον εἰς ἀποτρόφους, 
ὔσιτον, εὐόρεκτον, οὐ σάρκας τρέφον. 
᾿Εκφρακτικὴ κάππαρις, ἡδίστη πλέον, 
Ὄξει μιγεῖσα φλεγμάτων ἀναιρέτις. 
Ὅρα δὲ καινὴν φύσεως ποικιλίων" 

10 Βλίτοι, μαλάχαι, τεῦτλα καὶ ϑριδακίναι, 

“7γρὰ μέν εἰσι τοῦ φυτοῦ τὴν οὐσίαν, 
Ξηρὸς δὲ τούτοις ἀσπάραγος τυγχάνει". 
Ἢ δ᾽ αὖ ῥαφανίς, γογγύλη τε καὶ νάπυ, 
Τὸ κάρδαμον, πύρεϑρον, ἡ κράμβη πλέον, 
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5. 710 μὲν φυτὸν φέρουσιν ἐξηραμμένον, 
"Εχουσι δ᾽ ἀσπάραγον ὑγρὸν τὴν φύσιν. 
Ἢ γογγύλη δέ, βουνιὰς κεκλημένη, 
Τρόφιμος, εἰ δίσεφϑος εἰ δὲ πολλάκις 

᾿Γεύσαιο ταύτης, δυσστόμαχος σ«ιλέον. 
120 ᾿Ορεκτικὴ πέφυκεν ἡ βολβοῦ φύσις 

Τὴν γαστέρα ῥύπτουσα καὶ τονοῦσά πως, 
Τρόφιμος, εἰς ἔρωτας εὐφυεστέρα, 
Γεννητική τὲ πνευμάτων καὶ σπερμάτων. 
Π6ράσα τε καὶ σκόροδα, τὰ κρόμμύα τε, 

135 Πάντα δριμύττει καὶ τέμνει καὶ λεσυτύνει. 

"Ἄποιον ὕδνον καὶ καταψύχον σιλέον. 
Οἱ δ᾽ αὖ μύκητες φλεγματώδεις τὴν φύσιν" 
Οἱ δ᾽ ἀμανῖται τοῦτό πὼς ἐλαττόνως. 

Τῶν δ᾽ ὀσπρίων δ᾽ αὖ τὴν φακῆν ἀποτρέπου" Περὶ 
μὸ Μελάγχολος πέφυκε, δεσμὸς γαστέρος.. ὀσπρίων. 

Κοῦφοι κύαμοι καὶ φυσώδεις τὴν φύσιν. 
Ὁ δ᾽ ἐρέβινϑος ῥυπτικός τε τυγχάνει, 
Καὶ σπέρμα γεννᾷ, καὶ λίϑους διαϑρύτπετει. 

Τὰ ϑέρμια δύσπεσιτα. 1 ἥλις ἡ πόα 

.45. Θερμιὴ πέφυκε, προτρέπει τὴν γαστέρα.. 
Ὃ δ᾽ αὖ φάσουλος καὶ τρόφιμος τυγχάνει 

Κενωτικός τε τῶν σιεριττῶν ἐκτόπως. 

“Ἢ κολόκυνϑα καὶ λύει τὴν γαστέρα, Περὶ κολοκύν-- 
ψύξιν τε γεννᾷ καὶ καϑυγραίνει πλέον ϑῆς;͵ πεετεόνων 

10 Πέπων κακοστόμαχος ἡττόνως τρέφων. καρ Βρρίως ὙΝ 
ὋὉ σίκυος δύσπεπέος, ὑγρὸς τὴν φύσιν. ἅν; ὑπ ὑέτην 
Σύκον, σταφυλαί, καὶ τρέφουσιν ἠρέμα, 

ΟΗττὸν τε δυσστόμαχα, πλειστόχυμά-τε' 
1 ῆς δὲ σταφυλῆς εὐχυμώτερον σῦκον, 
Νεφροὺς καϑαίρει καὶ κενοῖ τὴν γαστέρα" 

τι Αἱ δ᾽ ἰσχάδες σύμπαντα πρὸς τοὐναντίον, 
᾿Ω μοὺς χυμοὺς τίκτουσι, πληροῦσιν φύσης" 
Τῶν δὲ σταφυλῶν ἡ ἀσταφὶς βελτίων. 
7 συκάμινα ψυχροποιὸ μετρίως" 
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10 7 ἴκτουσι δ᾽ ὑγρότητα πολλὴν ἐν βάϑει. 
Ἢ δ᾽ αὖ γε διπλῆ τῆς κεράσου ποιότης 
Διπλοῦς ὁμοίως τοὺς χυμοὺς παρεισάγει" 
Ἢ γὰρ γλυκεῖα τῆς ὁπώρης ποιότης 
Βλάπτει στόμαχον, ἐκκενοῖ δὲ γαστέρα, 

105 Ἢ δὲ στύφουσα, τῷ στύφειν τὴν γαστέρα, 
φϑείρει στόμαχον᾽ οὐχ ὕπεισιν οὐδόλως. 
Ὃ κωνικὸς στρόβιλος εὔχυμος φύσει. 
“Μῆλον γλυκάζον καὶ τρόφιμον τυγχάνει, 
Καὶ ϑερμόν ἐστι μάλλον ἐξωπτημένον. 

τὸ Κυδώνιον δὲ δωστικὸν μὲν τυγχάνει, 
᾿Εφεκεικὸν δ᾽ ἐστι τῆς γαστέρος πλέον. 
“Ῥοιὰ ψύχει. Μέσπιλα τὸ πλέον στύφει. 
Φοῖνιξ τονοῖ στόμαχον ἐστεγνω μένος" 
᾿Εφεχτικὸς δέ ἐστι γαστρὸς ἐχτόστως. 

1ὸ Τῶν δ᾽ αὖ γ᾽ ἐλαιῶν τάσδε τὰς γνώσεις ἔχε᾽ 
Ἢ δρυπετὴς ἄπεπτος, ἄλγος γαστέρος" 

““λμάς, κολυμβάς, εὐόρεκτοι τὴν φύσιν. 
Τῶν δ᾽ αὖ καρύων τὰς διαιρέσεις μάϑε" 

Τὰ λεσπιτὰ πλείω τὴν τροφὴν δίδωσί σοι, 
180 Μείζω δ᾽ ἔλαττον, τοῖς. μικροῖς ἀντιστρόφως. 

᾿Ἵμύγδαλον δὲ. τρητικώτατον πάνυ. 
Τὸ πιστάκιον ἥσταρ ἐκτρέφει φύσει. 

Τὰ σηρικὰ δύσπετιτα, δυσστόμαχά τε. 

ΖΔαμασκηνὰ κινοῦσι γαστέρος φύσιν. 
185 Ζὑυσπειτός ἐστι τῶν κεράσων ἡ φύσιρ. 

Τὸ κίτρον μὲν δύσπεπτον, ἡ σὰρξ δὲ τρέφει. 
Τρόφιμος ὁ βάλανος εὐσάρκῳ φύσει" 
Δεῖται δὲ δεινῶς γαστέρος πυριπνόου. 
Τὸ κάστανόν ϑ᾽ ὅμοιον, ἀλλ ἐλαττόνως. 

1.00 Πτηνῶν δὲ σαρκὰς καὶ τετραπόδων ὅρα. Περὶ πτηνῶν. 
Πτηνῶν ὃ πέρδιξ εὐστόμαχος τυγχάνει, 
Εὔπεσιτος, ἡδυς καὶ τρόφιμος ἐκτόπως. 

Οἱ δ᾽ ἀτταγῆνες καὶ περιστεραὶ νέαι, 
Εὔπεστα πάντα καὶ πλέον σαρκοτρόφα. 

105 Κίχλα δὲ καὶ κόττυφος, ἠδὲ πυργίτης, 

πλοῦν « 
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Τὰ πάνϑ'᾽ ὅμοια τοῖς προηριϑμημένοις, 
Σκληρὰν δ᾽ ἔχει τὴν σάρκα τῶν ἄλλων πλέον. 
Νήττης τε, φάττης ἡ φύσις καὶ τρυγόνος 
Σκληρά τε καὶ δύσπεστος, ἰνώδης «πλέον. 

3200 Ὁ χήν, ὁ ταώς, τῶν γεράνων ἡ φύσις, 
Δύσπεστα" πλὴν τρόφιμα δείκνυνται φύσει. 
“ἅπαν τρόφιμόν ἐστιν ὕειον κρέας, 
Γλίσχρον δὲ καὶ δύσπεπτον, ἡδυὺ δ᾽ ἐκτόπως. 
Κακόστομαχον τὸ πρόβατον τυγχάνει" 

205 Μάλλον δὲ δυσστόμαχον αἴγειον κρέας" 
Τὸ δὲ τράγειον ϑερμοκοιλίοις δίδου. 
“ΜΜελάγχολον βοῦς καὶ λαγως καὶ δορκάδες. 

“ἅπας τυρὸς δύσπετιτος, ἐκτρέφων λίϑους" 
Ὃ πρόσφατος δέ, συμμέτρως ἁλῶν ἔχων, 

2:0 Μῆᾶαλακός, ἡδὺς καὶ τρόφιμος τυγχάνει. 

᾿Ιχϑὺς ἅπας πέφυκεν ὑγρὸς καὶ ψύχων" 
Ὃ δ᾽ αὖ πετραῖος εὐχυμιώτερος φύσει. 
Πέτραι πελαγῶν κρείττονες πρὸς ἰχϑύας,. 
Καὶ τῶν πελαγῶν οἱ ποταμοὶ χειρόνως 

η5 Τοὺς ἰχϑύας τρέφουσι τοὺς στοταμίους " 
᾿χϑὺυς δὲ λίμναις ἐμμόνως τεϑραμμένος 
"Ἄπεπτος, ὑγρός, δυσστόμαχος τὴν φύσιν. 
᾿Οστρακόδερμα πάντα συμιπεπεμμένα 
Γεννῶσι πικρὸν χυμὸν ἐν τοῖς ἐντέροις" 

50 Βλάπτει δ᾽ ἔλαττον ἡ. φύσις τῶν ὀστρέων. 
Κίχλαι δὲ καὶ σωλῆνες, ἠδὲ πορφύραι, 
Κηρυξ δὲ καὶ σπόνδυλος, ἠδὲ κοχλίαι, 
Καὶ δηκτικὸς πάγουρος, ἀστακὸς πλέον, 
Καρίδες ἢ κάραβος ἢ καὶ καρκῖνοι, 

225 Ζύσπεττα φιάντα, ϑυσστόμαχα τὴν φύσιν. 
“ ᾿άνόστεως δὲ τευϑὶς ἠδὲ σηπία 

,᾿Αλυκὸν ἐκτερέφουσι χυμὸν ἐν βάϑει" 

Ὅμοια τούτοις καὶ λίβατος καὶ βάτος. 
Ἢ δὲ τρυγὼν εὔπεπτον ἔχει τὴν φύσιν" 

30 Φωκη δὲ καὶ φάλαινα καὶ ϑύννη πλέον. 
: ἃ ὶ 14 
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Δελφίς τε καὶ ζύγαινα γαστέρᾳ ϑλίβει, 

᾿Ασυμμέτρως ἔχοντα σαρκιχοῦ σιάχους. 

Οἴνων δὲ τήνδε τὴν διαίρεσιν νόει. ]Περὶ οἴνων. 
᾿Ερυϑρὸς οἶνος χυμὸν οὐ καλὸν τρέφει" 

355 Ὃ δὲ γλυκυὶς τρόφιμος, ἀλλ᾿ ὅμως βλάβη 
Τῆς γασερός ἐστιν, ἐκλύων ταύτην φύσει" 
“υσανάδοτος, εὐστόμαχος ὁ στύφων. 

Οἴνος δ᾽ ἄριστος κιρρός ἐστὶ τὴν χρόαν. 

Ὕπνου τὸ χρῆμα χρῆμα τῇ φύσει μέγα. Περὶ ὕπνου. 
340 ΤΠ] έττει τὰ στα, ζωσιυροῖ τὴν γαστέρα, 

Κόπους, ὀδύνας καὶ σιόνους ἀμαλϑύνει, 
᾽Ορϑοϊ λογισμὸν πολλάκις τετραμμένον. 

ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ ΖΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΓΝΟΣΤΙΚΟΝ. 

ΜΝοσημάτων σημεῖα ταῦτ᾽ ὁλεϑρίων" 
Ὄνψις νεκρώδης, ὅ ὄμμα κοῖλον δακρύον, 

"45 Σφυγμῶν μικρὰ κίνησις ἀντωϑουμένη," 

Κλίσις καταρρέουσα τῆς κλίνης κάτω, 

᾿Οξεῖα δίς, ἄνισος ὄψις ὀμμάτων, , 
Φεύγειν τὰ λαμπιρά, ψηλαιᾶν τοῖς δακτύλοις. 
Εὐσφυξία δὲ καὶ φρενῶν ἑτοιμότης; 

540 7 ἀναντία τὲ τῶν διηγορευμένων, 
Σωτηρίας σημεῖα τῆς τοῦ κειμένου." 

᾿ »οὗ Δ 

Νοοσήματός σοι γνωριοῦδι τὸν χρόγον 
».5 Καὶ τὴν λύσιν μάλιστα τούτων καὶ κρίσιν. 

Τῶν ἡμιερῶν πέφυκεν ἐν νόσῳ κρέσις " 
᾿Αλλ᾽ αἱ μὲν εἰσάγουσιν ἀκριβῆ λύσιν, 
ΑἹ δὲ πλέον φέρουσιν' εἰς τἀναντία. 
Ἢ τρισκαιδεκάτη δὲ τούτων ἐν μέσῳ" 

50 Πρώτη δ᾽ ἀρίστη τῶν ἁπασῶν ἑβδόμη, 
᾿Καὶ δὴ μετ᾽ αὐτὴν αὖϑις ἡ δισεβδόμη ; 
11ὃ:ει »" αὐτὴν ἐννάτην καὶ δεκάτην 
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Καὶ δισδεκάτην, καὶ μιετ᾽ αὐτὰς πλησίον 
Πέμστην" ἀρίϑμει δ᾽ ἑβδόμην πρὸς δεκάτην, 

05 Αὖϑις τετάρτην καὶ τρίτην κατωτέρω, 
᾿Οχτωκαιδεκάτην τε τοὐτὼν πλησίον, 
ἽἝχκτην τ᾽ ἐν ἀρχαῖς, ὀγδόην καὶ δεχάτην" 
Ζωδεκάτην τε καὶ πρὸς ἕξ τὴν δεκάτην, 
Καὶ τὴν δεκάτην ἡμέραν πρὸς ἐννέα, 

γτὸ Κακὰς γίνωσκε, παντελῶς ὀλεϑρίας. 
Τῆς κρίσεως πρόγνωσις αὕτη τυγχάνει" 
Τῆς εἰσβολῆς πρόληψις ἡ πρὸ τῆς τρίτης, 
Διὰ τρίτης κίνησις ἀκριβεστάτη, 
Ἢ τῶν περιττῶν πέψις, οὔρων, πτυσμάτων " 

275 Τούτων μὲν οὖν μέλλουσαν εὑρήσεις κρίσιν" 
«ὖϑις δὲ τούτοις τήν γε νῦν τελουμένην, 
Εἰ δυσφρονοῦντα τὸν ψοσοῦντα προσβλέποις, 

᾿Αλγοῦντα τὸν τράχηλον ἢ “τετραμμένον, 

αϊμορροοῦντα καὶ στροφούμιενον κάτω. 
280 Καὶ ῥὶς δ᾽ ἐρυϑρὰ καὶ κένωσις δακρύων, 

Καὶ μαρμαρυγῆς ἀϑρόα φαντασία, 
Σημεῖα πάντα χρίσεως φτελουμένης. 

Σφυγμῶν γένη γίνωσκε τῶν πρώτων δέκα" - 
Ταχύν, βραδύν, σύμμετρον ὡς πρὸς τὸν χρόνον, 

285 Οὗτος ἀριϑμός ἐστε τῶν κινουμένων. 
1αχὺς μὲν οὖν πέφυκεν, ὃς βραχεῖ χρόνῳ ͵ 
Διάστασιν δίεισι «“τλείω τοῦ χρόνου" : 
Βραδὺς δέ, ὅς, μακρῷ χρόνῳ .«-««- τρέχων, 
᾿Ελάττονας δίεισε τὰς διαστάσεις " ᾿ 

20 Ὃ σύμμετρος δ᾽ ἕστηκεν εἰς ἄμφω μέσος. 
Τὸ δεύτερον δὲ τῶν σφυγμῶν γένος τόδε. 
Τρεῖς εἰσι πᾶσαι τῷ λόγῳ διαστάσεις " 
Μῆκος, πλάτος, βάϑος τε, σωμάτων λόγοι. 
“Ὡς κοῖλον οὖν τι σῶμα τὴν ἀρτηρίαν 

205 ΑἹ τρεῖς ἔχουσι τοῦ λόγου διαστάσεις " 
Σκόστει γὰρ αὐτὸς ἐμφρόνως τοῖς δακτύλοις 
10 μῆκος αὐτὸ καὶ βάϑος καὶ τὸ πλάτος" 
Εἰ δὲ πλέον τὸ μνῆκός ἐστι τοῦ μέτρου, 

145 
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Μακρὸν κάλει κίνημα τοῦ σφυγμοῦ τόδε" 
300 Ψὶ δ᾽ αὖ γε πιλεῖον φωράσειας τὸ πλάτος, 

Πλατὺν διδϑάσκου σφυγμιὸν ἀκριβεῖ λόγῳ" 
ΙΕ δὲ πρὸς ὕψος ἅλλεται σφύζον «τ-λέον, 
᾿γῳψῳηλὸν εἰπὲ τὸν κινούμενον φύσει. 
Τἀναντία δὲ τῶν περάτων τυγχάνει 

2.56 Τ ἀναντία πέρατα τῶν ἐναντίων; 

Μικρός, στενός, ταπεινός, ὡς προς τὰ τρία. 

Τρίτον γένος πέφυκε τῶν σφυγμῶν πάλιν, 
Ὅπερ πέφυκε τοῦ πόνου ζυγοστάτης. 
Κλῆσις δὲ τούτου, σφοδρότης, ἀμυδρότης; 

3:10 Καί τις μεταξὺ τῶν τόνων συμμετρία. 

Σφοδρὸς μὲν οὖν πέφυκεν ὁ πλήττων βίᾳ 
Τοὺς τῶν. Ἰητρῶν δακτύλους συνημμένους" ᾿ 
Ὃ δ᾽ αὖ γε πλήττων τὴν ἀφὴν παρειμένως 
᾿“μυδρὸς ἐστι προσφυῶς κεκλημένος" 

3:15 Σύμμετρος, ὃς πέφυκε τοῖν δυοῖν μέσος. 

1Ὸ δεικνύον δὲ σύστασιν τῆς οὐσίας. 
Τοῦ σώματος παλλισξα τῆς ἀρτηρίας, 
Ἢ μαλϑακὸν πέφυκεν, ἢ τούτων μέσον" 

Εἰ σκληρὸν ἐστι, σκληρὸς ὃ σφυγμὸς πέλει, 
320 Εἰ μαλακόν, μαλακὸς ὠνομασμένος, 

Εἰ σύμμετρον, σύμμετρος" οὐκ ἄλλως δ᾽ ἔχει. 
Γένος δὲ πέμστον τῇ παρεπχύσει νόει 
Τοῦ σώματος, βέλτιστε, τῆς ἀρτηρίας" 
Ἢ κοιλότης γὰρ ἢ μένει πληρεστάτη, 

3.5 Ἦν ἔγχυλον λέγουσι καὶ σεσαγμένην,. 
Ἢ τῶν ἰατρῶν τοὺς κρίνοντας δακτύλους 

: Κενεμβατοῦντας ταῖς ἀφαῖς δείκνυσί στως "" 

᾿Αλλ εἰ μέν ἐστιν ἔγχυλος, σ-λήρη κάλει, 
Εἰ δ᾽ ἔστιν ὥσπερ πομφόλυξ, κένην λέγε, 

30 1ὸν δ᾽ ἐν μέσῳ σύμμετρον, οὕτω γὰρ δέον, 
Τὸν δ᾽ αὖ γε δεικνύοντα τὴν τῆς καρδίας 

"Ἔνϑερμον οὐσίωσιν ἕκτον μοι κάλει" 
ἪΓ γὼρ ψυχρὸς πέφυκεν, ἢ ϑερμὸς πλέον, 
Ἢ ποιοτήτων συμμέτρως δυοῖν ἔχων. 

335 Ὁ πυχνὸς ἠδ᾽ ἀραιὸς ἕβδομον γένος" 
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Κινουμένης γὰρ ὧδε τῆς ἀρτηρίας. 
ΖΔωυιλῆν κίνησιν ἐξ ἐναντιωτάτων, 
Διιτὰς ἀνάγκη τὰς τάσεις πεφυκέναι" 
Διασταλεῖσα καὶ γὰρ ἔσχεε στως στάσιν, 

540 Καὶ συσταλεῖσα δευτέραν ἡσυχίαν" 
᾿Αλλ᾽, εἰ μὲν ἐμμείνειεν ἐν βραχεῖ χρόνῳ, 
Σφυγμὸν κατειργάσαιτο πυκνὸν ἐκτόπως" 
Εἰ δ᾽ ἠρεμήσει τὸ πλέον τοῦ συμιμέτρου, 
᾿Ζραιός ἐστιν ὁ σφύγμος κεκλημένος. 

345 ἣν πυκνότητα τὴν ἀραίοτητά τε 
“Μέσος διϊστᾷ συμμέτρως κεκλημένος. 

Ὃ ῥυϑμὸς αὖϑις ἄλλο δείκνυσιν γένος" 

᾿Εστὲ δὲ δυϑμὸς πρὸς χρόνον χρόνου κρίσις" 
Χρόνος δὲ διττός ἐστι τῶν κινουμένων. 

80 1 ὧν ἡσυχαζόντων δὲ τούτων τὴν πρίσιν 
“Ρυϑμὸν κατωνόμασαν εὔρυϑμοι λόγοι" 
Ὃ συγκρίνων δὲ τὰς στάσεις ἀρτηρίας 
Πρὸς τὰς κινήσεις, ἢ στάσεις πρὸς τὰς στάσεις, 
Ἢ τὰς κινήσεις πρὸς κινήσεις ἐμμέτρως, 

3585 Γένος πέφυκε δυϑμικὸν κεκλημένον. 
Τοῦ δ᾽ αὖ γε δυϑμοῦ τὴν διαίρεσιν λάβε. 
Τέμνουσε καὶ γὰρ τοῦτον ἀκριβεῖς λόγοι 

Πρὸς μὲν «ὸ κρεῖττον εἶδος εἰς εὐρυϑμίαν, 
Πρὸς δ᾽ αὖ τὸ χεῖρον αὖϑις εἰς ὠρυϑμίαν. 

3.0 Βύρυϑμον οὖν ἀρυϑμόν τ᾽, ὄγδοον γένος" 
Βννατον ἄλλο δυσκολώτερον γένος, 
Εἰς τοὺς ὁμαλούς, εἴς τὸ τοὺς ἀνωμάλους 

Σεφυγμοὺς πεπονϑὸς τὴν τομὴν ἐκ τῆς τέχνης. 
"Αμφω δ᾽ ἀνεύροις ἀκριβώσας τὴν τέχνην 

3.5 Μιᾷ κινήσει καὶ πολλαῖς ἀρτηρίαις " 
ὋὉμαλὸς οὖν πέφυκεν ἐν πολλοῖς τόγος, 
Ὃς τὰς κινήσεις τοῦ τόνου καὶ τοῦ τάχους, 
᾿Απλῶς τε πάντων τῶν γενῶν ἐν τῷ μέρει; 

Ἴσας φυλάττει μηδαμοῦ τετραμμένας" 
50 ἀνώμαλος δὲ ἐστιν ἐξ ἐναντίου, 
Ὃ μὴ φυλάττων τάξιν ἐν κινουμένοις " 
Οὗπερ γένους πέφυκεν ἐκλελεγ μένος 
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Εἰτ᾽ αὖϑις ἄλλος, ὃν παρεμσίπετοντά πὼς 
Οἱ τῆς τέχνης λέγουσε προσφυεῖ λόγῳ. 

375 Ὁ μὲν γάρ ἐστι προσδοκωμένου τόνου 
"Ελλειψις ἀπρόοσπτος εἷς πρὸς τὴν φύσιν" 
Ὃ δ᾽ ἄλλος ἐστίν, εἰ πιαρεμστέσοι μέσος, 
᾿“προσδόκητος καὶ πρὸ τῆς ἡσυχίας" 
«Αἱ δὲ κινήσεις ὥσπερ ἐκ τῶν κλιμάκων : 

380 Πᾶσαι καταρρέουσιν εἰς τοὐναντίον" 
Τοῦτον μυουρίζοντα τὸν σφυγμὸν κάλει- 
““ὕτῃ μέν ἐστι τῶν ἀνωμάλων φύσις, 
Σφυγμῶν. πολλῶν σύστημα τυγχάνουσά πως" 
᾿“λλη δὲ τις πέφυκε ποικιλωτέρα, 

386 Σφυγμὸν τὸν αὐτὸν δεικνύουσα “τοικίλως " 
Τέμνει γὰρ οὕτως τὴν διάστασιν λόγος. 
Θοῦ σφυγμὸν ὁρμήσαντα συντομωτέρως, 
᾿Ἐπειϑ᾽ ὑφένεα τοῦ τόνου καὶ τοῦ τάχους, 
Καὶ συσταλέντα πρὸς τὸ τέρμα τοῦ δρόμου, ἐδ τοῖθ 

300. καὶ διαλλάξαντα πρὸς τοὐναντίον, 

Αὖϑις δὲ μοι ποίκιλλε ταῦτα τῷ λόγῳ. 
Ἢ γὰρ κίνησις ἡ παρεξηλλαγμένη 
"Δεμητός ἐστιν, ἢ πάλιν τετμημιένη, 
Καὶ τὴν τειμημένην δὲ τῷ λόγῳ τέμνε" 

305. Π γὰρ πάλιν πρόεισιν, ἢ τετραμμένη 
Παλινδρομεῖ πὼς ὥσετερ ἀντωϑουμένη" 

᾿αλλ᾽, εἰ μὲν ὡς ἀτμηΐος ἴσχει τὸν δρόμον 
Τῆς ὠκύτητος καὶ βραδυτῆτος μέσως; 
᾿Ανισοταχής ἐστιν ὠνομασμένη" 

40 Τὶ δ᾽ ἠρεμοίη καὶ «τἅλὲιν διατρέχοι 
᾿Εκ βραδυτῆτος εἰς ταχύτητα πλέον, 
Ἢ κλῆσις αὐτῷ δορκαλίζων τυγχάνει" 
“Παλινδρομῶν δὲ δίκροτος πέφυκέ πὼς. 

Σφυγμῶν δὲ κλῆσίς ἐστι ποικιλωτέρα" 
405 Ἢ κυματώδης, ἡ κατὰ σκωληκά τε, 

Μύρμηκος ἄλλην κλῆσιν ἠμφιεσμένη, 

Παλμῶδες ἀλλο μυριόκλονον γένος, 
Ὃ δὲ κλονώδης, αὖϑις ἄλλος ἐμσιρίων, 

Ὧν ϑδυσκολὸς τις ἡ φύσις καὶ ποικίλη, 
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“0 Καὶ πρὸς τὰ μέτρα δυσχολωτέρα τιλέον. 
Δέκατον ἄλλο καὶ τελευταῖον γένος, 
᾿Ανωμιάλου γέννημα τοῦ λελεγμένου, 
Οὗ «τὸν μὲν εἴποις τὸν σφυγμὸν τεταγμένον, 
Τὸν ἄλλον αὖ ἄτακτον ἀκριβέϊ λόγω" 

45 Ὃ μὲν γὰρ ἴσος πανταχοῦ, τεταγμένος, 
Ὃ παντελῶς δ᾽ ἄνισος ἠριϑμημένος 
"ΑΠτακτὸς ἐστι προσφυῶς κεκλημένος, 

᾿Ανωμάλῳ δ᾽ ἄτακτος οὐ ταὐτὸν πέλει" 
ὋὉ γὰρ φυλάττων τάξιν εἰς ἀνωμάλους 

0 7 εταγμένος πέφυκεν ὠντεστραμμένως. 
Καὶ τῶν μὲν ἄλλων ὠνομασμένων ἄνω 
Μέσος τίς ἐστε σύμμετρος κεκλημένος" 

Τῶν ὁμαλῶν δὲ τῶν τε μὲν ἀνωμάλων, 
Καὶ τῶν ἀτάκτων τῶν τε μὴν τεταγμένων, 

425 Σφυγμός τις οὐ πέφυκεν οὐδόλως μέσος. 

᾿Οντεύεταί τις πρὸς τὸ μέλλον τῆς νόσου Περὶ διαχω-- 

Οὐ σφυγμικοῖς κρούμασιν, ἀλλὰ καὶ κόπροις, θηματων. 
Καὶ ποιότησὶ πτυσμάτων πολυχρόοις " 

, Οὔρων τε σημείωσις ἀρκεῖ «τολλάκις 
430 Ζεἴξαι τὸ μέλλον, ὡς ὁ Πύϑιος τρίπους. 
Ἢ μὲν γὰρ ὑπόπυρρος ἐν χρόᾳ κόπρος 
71ὴν σύστασιν δείχνυταε μαλακχωτάτην. 
Καὶ μὴ λίαν δύσεσμος καὶ σεσημμένη 
Σημεῖον ἐστιν ἀσϑενούσης γαστέρος 

45 Τῆς κρείττονος δ᾽ αὖ ἕξεως γνώρισμά τι. 
Πυρρὰν δὲ δεινῶς ἐχκενωθεῖσαν κόσιρον 

Ννόσου χολώδους σύμβολον σαφῶς ἔχε" 
Χλωρὰ δὲ κόπρος τὴν ἰώδη δεικνύει, 
Ἢ δ᾽ αὖ μέλαινα τὴν μέλαιναν εἰκότως, 

μὸ 'ϑύξιν πελιδνὴ καὶ νέχρωσιν τοῦ βάϑους 

Ἢ λιπαρὰ σύντηξιν, ἡ γλίσχρος πλέον. 

» - ὙΠ 

Ἐντεῦϑεν οὔρων ἄρξομαι γνωρισμάτων. Περὶ οὔρων. 
“ριστον οὖρον σύμμετρον τῇ συστάσει, 

: κ᾿ ε ΄ 

«Ἱευκὴν ὁμαλὴν τὴν ὑπόστασιν φέρον, 
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4.5 Συνημμένην μάλιστα, μὴ κεκομμένην, 
10 χρῶμα πυρρόν, ὑπόπυρρον ἐξ ἴσου, 
'Ξανϑοῦ τε λάμπον ἀκριβῶς στιλβηδόνι. 
ὧν χρωμάτων δὲ τυγχανόντων ποικίλων, 

Πρῶτον τὸ λευκόν εἶϑ᾽ ὕπωχρον τυγχάνει" 
450 Μέσον δὲ τούτων, χρωμάτων πολυ πλάτος" 

10 πρῶτον ὃ γράφουσιν εἰχότως γάλα, 
“Μορφὴν ἔχον γάλακτος ἠχριβωμένως᾽" 
10 δεύτερον δὲ γλαυκόν ἐστι τὴν φύσιν" 
10 χαροπὸν δ᾽ ἔπειτα τοῦ γλαυκοῦ κάτω 

,5 -Μαλοῖς καμνήλων στροσφυῶς εἰκασμένον, 
ἈΗ͂ προσφυές πὼς τοῖς ὀνυχίταις λίϑοις" 

"Επειϑ᾽ ὕπωχρον ὡς ..-... δεδειγμένον, 
1ὴν ὁμόβραστον εἰκονίζον χυμένην. 
Βαφέν τε μᾶλλον ὠχρὸν ἐστι τὴν χρόαν. 

“ὦ 70 δ᾽ ὑστόσσυρρον Κελτικοῖς χρυσοῖς ἴσον, 
Τὸ δ᾽ αὖ γε πυρρὸν ἀκριβῶς βεβαμιμένον 
ὔροιτον ὄντως εἰκονίζον χρυσίον" 
Κνίκῳ μὲν ὑπόξανϑον ἐμφερὲς πέλεε, 
“Τὸ ξανϑὸν αὖϑις εἰκονισμένον κρόκῳ " 

405 10 δ᾽ ὑπέρυϑρον φοινικοῦν πέφυκέ πως 
ΕΞ ἰχωρώδους αἵματος βεβαμμένον᾽ 
Τὸ δ᾽ αὖ ἐρυϑρὸν αἵματος φαίνει χρόαν" 
Τὸ δ᾽ οἰνόχρουν τε πορφυρίζον αἵματε" 
710 κυανοῦν δ᾽ ἔοικε τῷ σεσημμένῳ " 

πὸ ΜΜιξις τὸ φαιὸν χρωμάτων ἐναντίων" 
Τὸ χλωρὸν ὥσπερ ἡ ποάξουσα χλόη" 
1ὸ δ᾽ αὖ πελιδνὸν ὡς μόλυβδος τυγχάνει" 
ἼἜφ᾽ οἷσπερ ἐστι τοῦ μέλωνος ἡ χρόα. 

1 οὔ σώματος δὲ τριπλεκοῦς. πεφυκότος 

“πὸ ᾿Εκ πνευμάτων, ὑγρῶν τὲ καὶ στερεμνίων, 
Πάλιν τριφυὴς τῶν στεγανών οὐσία 
Ἔκ πιμελῶν, σαρκῶν τὸ καὶ τῶν ὀστέων, 
᾿Αἴφ᾽ ὧν ἑκάστων ἡ σμύχουσα ϑερμότης 

ει, Οὖρον καϑιστᾷ σύντομον καὶ ποικίλον" 
460 ᾿Εκ πιμελῆς γὰρ ἐν βάϑει τετηγμένης 

Ὅμοιον ὡς ἔλαιον οὖρον ἐκτρέχει. 

Ν 
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«ΑἹ ποικίλαι δὲ συστάσεις τε καὶ χρόαε 
Καὶ ποικίλας ἔχουσι κλήσεις εἰκότως. 
Τὸ πρῶτόν ἐστε προσφυῶς ἐλαιόχρουν, 

455 "Βλαϊοφανὲς δεύτερον κεκλημένον, 
1 τρίτον εἰς ἔλαιον ἠκριβω μένον. 
Εἰ χρώμια δ᾽ εἰσδέξεται συγκεκαυμένον, 
Σπασμὸν προδηλοῖ καὶ τελευτὴν αὐτίκα" 
Εἰ δ᾽ ἐκ νεφρῶν πρόεισιν, ἀϑρόον τρέχει. 

φ0 ΤῸ δ᾽ αὖ πέταλον καὶ πίτυρον καὶ κρίμνον 
Ὑποστάσεις λέγουσι τῶν στερεμνίων" 
10 μὲν γάρ ἐστιν ὡς λειυτῆς δεδειγμένον, 
Πίτυρόν. ἐστιν οὐσίας παχυτέραρ. 
Τὸ δ᾽ αὖ γε κρίμινον ὡς τὸ σῶμα τοῦ σίτου 

405 ᾽Εν τῷ μύλωνι συντριβέντος τῇ μύλῃ" 
Συντηξίς ἔστι τοῦτο τῶν στερεμνίων. 
Σκόπει δ᾽ ὅμως τὸ χρῶμα τοῦδε τοῦ κρίμνου" 
“Μευκὸν γὰρ ὃν πέφυκεν ἐκ τῶν ὀστέων ": 
Εἰ δ᾽ αὖ ἐρυϑρόν, αἵματος διερρύη. 

800 Οὔρων δὲ τὴν κάκοσμον ὄσφρησιν γόξι. 

Οὖρον κάκοσμον καὶ δακνῶδες ἐν νόσοις 

Σεσημμένην δείκνυσιν ......«««τὐὖν ον 

«Αὖϑις δὲ λευκὸν ἐκρυὲν τετραμμένοις, 
ἤἙλυσε τούτοις τὴν σκοτισϑεῖσαν φρένα. 

805 Εἶν σπυρετοῖς δὲ προδραμον τοῖς ὀξέσι 
Μέλαν, δυσῶδες, ϑάνατον προμηνύει, 
Ἐλ μὴ προῆλϑε κύστεως κακουμένης. 
Αἱ δ᾽ ὀροβώδεις χυμάτων ὑποστάσεις 
᾿Εκ σαρκικῆς ῥέουσι πάντως οὐσίας. 

510 Οὔρου δὲ τριττῆς τυγχανούσης οὐσίας 

(Τὸ μὲν γάρ ἐστε χρώμω, δεύτερον χῦμα, 
᾿Ὑπόστασις δὲ καὶ σελευταῖον " τρίτου, 
τς μᾶλλον εἰπεῖν τοῦ παρεγκεκρα μένου, 

Τριττὴ πέφυκε κλῆσις ὠρμόττουσά σῶς 
5:15 Πρὸς τὴν ϑέσιν κάλλιστα καὶ τὸ χωρίον" 

“Ὑπόστασις γὰρ ἡ κάτω τεϑειμένη" 

70 δ᾽ αὖ μεταξὺ χύματος περισελέον 

Καλοῦσιν αἰώρημα προσφυεῖ λόγῳ" 
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1 τὴν ἄνω χώραν δὲ προσφυῶς ἔχον 
50 Νίέφος καλοῦσιν, οἱ δὲ πολλοὶ νεφέλην), 

Οὔρου δὲ τριττῆς τυγχανούσης οὐσίας, 
Οὐ πάντα πασὶ μίγνυται φύρδην ἅμα. 
“Πεπτὸν γὰρ οὖρον τὴν φύσιν καὶ λευκόχρουν 
"Ζπεπτον οὐ δέξαιτο μῖξιν εἴκότως 

5,5 Τοῦ νεφοειδοῦς σώματος τῆς οὐσίας. 

Πῶς γὰρ συνέλθοι πέψις εἰς ἀπεψίαν ; 
Κἂν πυρρόν ἐστι, κἂν ὠχρόν, κἄν ξανϑόχρουν, 
Μένει δὲ λεπτόν, οὐ κραϑείη τῷ νέφει. 

Κείσϑω δὲ ταῦτα μέχρι μοι τοῦ μετρίου. 
580 Πολλὴ γάρ ἔστε μίξεων ποικιλία, 

᾿Εμοὶ δὲ γνώμη καὶ σκοστὸς τῶν ἐμμέτρων, 
“Μὴ πάντα πάντως συλλαβεῖν τὰ τῆς τέχνης, 
"Μικρὰν τεκεῖν ὄρεξιν ἀνδράσιν φίλοις 
Τραμματικοῖς, ῥήτορσε καὶ φιλοσόφοις 

835 Τ ἧς τῶν ἰατρῶν ἀκριβεστάτης τέχνης, 
Ὅπως, ποϑοῦντες τὰς χάριτας τοῦ μέτρου, 
Συν τῷ μέτρῳ λάβωσι καὶ τὰ τῆς τέχνης. 

᾿Αρκοῦντες οὖν δὴ ταῦτα τῶν οὔρων ὅροι. 

Τῶν πυρετῶν δὲ γνῶσιν ἐντεῦϑεν λόβε. Περὶ πυρετῶν. 
544 Ὅρος πέφυκε πυρετοῦ τῆς οὐσίας, 

Παρατραπεῖσα ϑερμότης τῶν σωμάτων 

᾿Εκ καρδίας ῥέουσα ταῖς ἀρτηρίαις, 

Καὶ πρὸς τὸ πᾶν χυϑεῖσα σώματος πέρας, 

Καὶ τὰς ἐνέργους δυνάμεις τὸ καὶ φύσεις 
ὅ444΄. Σαφῶς καταβλαάπτουσα τῇ δεινῆ ζέσει. 

“ΗΠ ϑερμότης δὲ ποιότης δεδειγμένῃ ' 
710 μᾶλλον εἰσδέξαιτο καὶ τοὐναντίον. : 

“Ὡς οὐσίας δὲ τοῦ πυρετοῦ [κειμένης], 

Διαιρέσεις διδοῦμεν ἀκριβῶς ̓ δύο- 
ὅ80 “παφορὰς μάλιστα ταύτας ῥητέον. 

Ζλλη μέν ἐστιν οὐδιώδης τῷ λόγῳ, 
᾿Εποὐσιώδης ἀκριβῶς ἡ ϑευτέρα. ᾿ 

Τοῦ σώματος δὲ τριπλεκοῦς πιερυκότος 

Ἶ 
Γ 
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Ἔκ πνευμάτων, ὑγρῶν τε καὶ στερεμνίων, 
55 Ὁ μέν τίς ἐστε πυρετὸς τῶν πνευμάτων, 

᾿γγρῶν τις ἄλλος, ἄλλος αὖ στερεμνίων. 

Πρῶτον δὲ πάντων σκεπτέον τῷ τεχνίτῃ 
1ὴν τῆς ὕλης ὕπαρξιν, ἥτις τυγχάνει" 

Ψυχρά τἰς ἐστι, καὶ παχεῖα τὴν φύσιν, 
500 Η ποιότητας τῶς ἐναντίας ἔχει: 

"Ἐπειτα τοῦτο δευτέρως τηρητέον" 

"“σηπτὸς ἐστιν, ἢ πάλιν. σεσημμένη; 
ΕἸτ αὖϑις ἄλλο μάλλον ἠκριβωτέον" 
᾿Εκτὸς πέφυκε τῶν φλεβῶν ἡ ϑερμότης, 

5065. φλεψὶ χρῷτο μᾶλλον οἰκητηρίοις ; 

Οὐ πάντα καὶ γὰρ πάντα δρῶσι τῇ φύσει. 
Ἔχει δ᾽ ἕκτον τε τὸν κατάλληλον λόγον" 
Τὸ προσφιλὲς γὰρ αἷμα καὶ τηροῦν φύσιν, 

"Ζσητιτον ὄν, πλεῖστον δέ, χαὶ φλεβῶν ἔσω, 
5ὸ Πληϑωρικὴν δράσεις σώματος φύσιν. 

Εἰ πυρετῶν ἄτμητον ἐν ζέσει γένος, 
᾿Εντυγχάνει δὲ τῇ φύσει σεσημμένον, 
“7λης σαπείσηξ πυρετούς σοι δεικνύει" 

Εἰ δ᾽ εἰς ἐν ἐχρεύσειε σώματος μέρος» 

575 Σαπὲν μέν, ἐργάσαιτο τὰς ᾿ἀποστάσεις 
Ἂς φασιν ἀπόστημα τεχνικοὶ λόγοι" 

Εἰ δ᾽ οὐ σαπῇ, βλάστημα φοινικοῦν φύσει. 
1 ον αὐτὸν ἕξει καὶ χολὴ τούτοις τρόπον" 
Εἰ μὲν γὰρ εἰς ἅπασαν οὐσίαν δράμοι 

580 Εἰλικρινής, ἄσησιτος, ἴκτερον δράσει" 
Σαπεῖσα. δ᾽ ἐργάσαιτο καύσων᾽ ἐν βάϑει" 
᾿Εχτὸς δὲ τυγχάνουσα τῶν φλεβῶν πάλιν 
Τριταῖον ἐργάσαιτο τὸν κεκομμένον" 
Εἰ δ᾽ ἐγχυϑείη σώματος πρὸς ὃν μέρος, 

586 Βρπητα μὲν πλάσειεν, οὐ σεσημμιένη, 

Σεσημμένη δ᾽, ἕρπητα βιβρώσκοντά πως. 
Χυμὸς δ᾽ ὁ δεινὸς καὶ μιελάγχρους τὴν φύσιν, 
Εἰ πᾶν συνέξει, σῆψιν οὐ ϑεδεγμένος, 

Μέλανα ποιήσειεν ἴκτερον φύσει, Σ 

590 Σεσημμένος δὲ τὴν τεταρταίαν ζέσιν 

519 
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"Ἄτμητον ἐντός, εἰ δὲ μή, τετμημένην. 
Μὰ δ᾽ αὖ ἐπεισφρήσειεν εἰς ὃν χωρίον, 

ο- Σκίρρον μὲν ἐργάσαιτο μὴ σεσημμένος" 
Σεσημμένον δὲ σιδλλ᾽ ἐσέχϑῃ ϑηρία, 

ὅθ6 Γάγγραινα;, φαγέδαινα, σπιολλοὶ καρπῖνοι. 
Τοῦ φλέγματος δὲ πολλασιλοῦ «τεφυκότος 
(10 μὲν γὰρ ὡς ὕαλος αὐτὸς τυγχάνεις. 

10 δ᾽ ἁλυκὸν πέφυκεν, ὀξῶδες τρίτον, 

Τὸ δὲ γλυκείας ποιότητὸς ἐστί πὼς), 
οὐ Ὅπερ πέφυκεν ὡς ὕαλος ἑὴν φύσιν" ....... 

Τὸ δ᾽ αὐτὸ σοι δράσειεν ὀξῶδες γένος, 

Τὸ δ᾽ ἀλυκόν τι πυρετοὺς καϑ'᾽ ἡμέραν, 
᾿Αμφημερινοὺς προσφυῶς κεκλημένους" 
10 δὲ γλυκὺ προσηνές ἐστι «ἢ φύσει. 

οὐὐ Γνωρισμάτων δὲ πυρετῶν ἐφημέρων 
Ἢ γνῶσις αὕτη" πέψις οὔρων αὐτίκα, 
10 ϑερμὸν ἡδύ, τοῦ νοσοῦντος ἡ φύσις 
Οὐ δυσφόρως φέρουσα τὴν ἀρρωστίαν, 
᾿“ρτηρίαν κίνησις οὐ τονουμένη" 

ο10 Θυμοὶ δὲ τούτων αἴτιοι καὶ φροντίδες, 
᾿Ιγρυπινία τὸ καὶ κόπος καὶ ξηρότης, 

ἤξγκαυσις, ἢ σύντασις, ἠδ᾽ ἀσιτία. 
Τῆς σήψεως δὲ πυρετοὺς τοὺς, ἐκγόνους 

᾿Εξεικονίξει ξηρότης καὶ ϑερμότης, 

, 615 Ζεινή, δριμεῖα, καὶ καπνώδης ἐσχάτως, 
Μικροῦ κατεσϑίουσα καὶ τοὺς δακτύλους, 
Οὕὔρων ἔπειτα συμφυὴς ἀπεψία. 
Τῶν δὲ τριταίων κήρυκές σοι μυρίοι" 

᾿Ῥῖγος κλονῶδες, δίψος ἀκριβῶς φλέγον, 
6020 ζέσις πυρίπνους, εἶτώ πως ἡττωμένη, 

Ὡδρὼς ἕτοιμος, εἰ ποτῷ χρήσαιό μοι, 
Ταστρὸς τάραξις καὶ χολῆς ἀποβλύσεις, 
“μρῶν δυοκαίδεκα τῇ ζέσει χρόνος. 
Σημεῖα δ᾽ ἄλλα τοῦ τεταρταίου τρόμου" 

6:5 ἴϑύξις τὸ πρῶτον, ἀσϑενής τε θερμότης, 
Οὖρόν τε λεπτόν, ἀδατῶδες, λευκόχρουν, 
Σφυγμοί τ᾽ ἀραιοὶ καὶ μέγιστοι 'πολλάκις. 
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ὋὉ δ᾽ αὖ βαρύνων τὴν φύσιν καϑ᾽ ἡμέραν 
᾿Αμφημερινός ἐστιν ἠκριβωμένος, 

ὧο Οὗ πρῶτόν ἐστιν ἀκριβὲς γνώρισμιά τι, 
φύξις δυσεκϑέρμαντος, οὐ πολλὴ ζέσις, 
«ὖϑις κένωσις φλέγματος παχυτάτου, 

'Χροία τις ὠχρόλευκος, οὔρων λεπτότης, 
᾿Ερυϑρότης τὸ πολλάκις καὶ παχύτης. 

625 Ὃ δ᾽ ἠπίαλος συνϑέτως κεχλημένος 

᾿Αμφημερινῷ. σύγγονός πως τυγχάνει, 
ΕΞ ὑαλώδους πνεύματος τεταγμένος, 
Οὗ μὴ σαπέντος, ἐνσπαρέντος δ᾽ εἰς ἅπαν, 

Ρίγους ἀνεκϑέρμαψντον ἀνϑήσει φύσιν" 
60 δῈ ἡμίσειας δ᾽ εἰ σαπῇ τῇ διπλόῃ, 

Καὶ διπλόην ἔφυγεν ἀρρωστημιάτων. 
Ὧι μὲν γὰρ οὐ σέσηπεν ἐμβαλεῖ ῥῖγος, 
ἵι δ᾽ ἐτράπη δράσειε ϑερμότητά πως. 
Οἱ μὴ τετμημέγοι δὲ τοῖς τετμη μένοις 

, ' 

οἱσ “Ομοιοτήτων τυγχάνουσι πλειόνων. 
Μία γὰρ αὐτοῖς φύσεως ἀνισότης, 
10 μὴ τελευτᾶν εἰς ἀϑέρμαντον τέλος: 
Καύσον δὲ συμπτώματα ταῦτα τυγχώνει" 
Δῆξις στομάχου, δίψα συντεταμιένη; 

60 ἤέλαινα γλῶσσα, προσφυὴς ἀγρυπνία, 

665 Τὰ πρώτα τὸ οίψονος 

, Παρεκτροπῆ τε τοῦ φρονοῦντος σ«τολλάκις" 

Τῶν ἑχτικῶν δὲ τοὺς φϑάσαντας ἐν τέλει 

Εἰς τὸν μαρασμὸν ὧδε ϑηράσαιό μοι" 
“Πολλαὶ γὰρ αὐτοὺς δεικνύουσιν εἰκόνες" 

πὲ τ ρον ςς ξωςν γον 
Ξηρὸν μέτωπον καὶ μύσις τῶν βλεφάρων, 
Σφυγμοί τὸ πυκνοί, δέρματός τε ξηρότης, 
Καὶ ξωτικοῦ στέρησις ἄνϑους σωμάτων. 

οδυ᾽ Δ μφημερινὸς δ᾽ εἰ τριταίῳ συνδράμοι, 
“τμητος, ὡς ἔοιχε τῷ τετμημέγῳ, 

« , ᾿ ΗΝ 

Ἡμιτριταίου συμσιλάσειεν οὐσίαν. 

Οὗτος δὲ δειλοῦς ἐστιν, ἢ κατὰ κρᾶσιν, 
Η τοῖς πέρασε τῶν δυοῖν μεμιγμένος" 

221 
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606 .4λλ᾽ εἰ μὲν ἴσοι συνδράμωσιν οἱ δύο, 
Φρίκην ἀπειργάσαντο τὴν καλουμένην, 
“Μέσως ἔχουσαν ψύξεώς σε καὶ κλόνου" 
Τοῦ δραστικωτέρου δὲ τῶν συγκειμένων, 

Ἴ]δοις ἐναργεῖς καὶ πλέον τὰς δυνάμεις. 

ὁ Πάϑη δὲ λοιμοῦ δεινά πὼς καὶ ποικίλα. 
Παρεκτροσταὶ νοῦ καὶ χολῆς ἀποβλύσεις, 
Τῶν ὑποχονδρίων τάσεις τε καὶ πόνοι, 
ψύξις, ἱδρῶτες, καὶ διάρροια πλέον, 
Οὖρον χολῶδες, ϑώρακος σφοδρὰ ζέσις, 

ΟἿδ Ἄίψα δριμεῖα, ΠΝ τι γμρηβα ὀντ ἀδρλλνς 

Τῆς συγκοπῆς δ᾽ αὖ αἴτια ταῦτα φρόνει. 
᾿γρυπνίαν, κένωσιν, ἄλγημα τρύχον. 

Συντηξίς ἐστι τῆς καϑ'᾽ ἡμᾶς οὐσίας. 
Φϑορὰ πρόδηλος γαστρόϑεν κενουμένη, 

680 ᾿Ορέξεως ἕκσιτωσις ἐκ διττοῦ πάϑους, 

᾿Χυμῶν πονηρῶν, κράσεώς τε δυσχράτου. 
ν 

Ὃ βούλιμος δὲ παντελὴς ἀσιτία" 
Ἢ δ᾽ αὖ κυνώδης τῆς ὀρέξεως τάσις. 
Ἔχ φλέγματος μέν ἐστιν ὀξώδους φύσει" 

ο85 Τοῦ δ᾽ ἐσθίειν πέφυκε πῦρ ἀπληστίας. 

Ἢ ναυτία πέφυκε γαστέρος κλύδων, 
Χυμὼν πονηρῶν. ὧδε -συμπεπλεγμένων, 

Τὸν λυγμὸν ἡ μαϑαὰμ ϑθω γαστέρος, 
Ἢ μᾶλλον ἡ πλήρωσις ἀντεστραμμένως. 

600 Τοῦ λειποϑυμεῖν καὶ κένωσις αἰτία, ὁ 

Καὶ «τῦρ φλογίζον ἐμφύλως τὴν καρδίαν. 

"ἄλγος κεφαλῆς, φλεγμονὴ τῶν ἐγκάτων, 
᾿ Παρατροπή τε τῶν φρενῶν τεταμένη. 

͵ 
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᾿Εκ ξηρότητος τὴν φαλάκρωσιν φρόνει, 
οὐ Τὰ τοῦ γένους τἰϑει δὲ τιλὴν τῶν σχημάτων, 

᾿Αλωπεκίτας, ὀφὲωνύμους τύπους. 

Ἢ πιτυρώδης τῆς κεφαλῆς οὐσία 
Χολῆς δριμείας, αἵματος μελαγχόλου, 
Καὶ φλεγμάτων αὖ ἁλμυρῶν γέννημα τι. 

τοῦ ᾽ “ἰχὼρ κεφαλῆς δέρματος γλίσχρον πάϑος, 
ος τρῶν φ«ὸ δέρμα, τοῖς μελιττῶν κηρίοις 

᾿Εοικὸς εἰς τύπωσιν ἀκριβεστάτην" 

Τεννᾷ δὲ τοῦτο φλέγμα νιτρῶδες μόνον. 

Ὅταν ἴδης βλάστημα πυρρόν, στρογγύλον, 
τοῦ ᾿Βλκῶδες, ὑπόοκληρον, ἀλγύνον φύσιν, 

Σῦκον τὸ βλαστὸν ὡς φερώνυμον κάλει. 

"ἄλγος κεφαλῆς, δύσφορον σύμπτωμά τι. 
Γεννᾷ δὲ τοῦτο δυσκρατός τις ποιότης 

Χυμῶν τε πλῆϑος, καὶ δυοῖν συζυγία, 

το  ἔγκαυσις αὖϑις, ψύξις, ἀλλὰ καὶ μέϑη, 
Ἢ ϑερμότης, μᾶλλον δὲ πληγὴ καιρία " 
Ἢ ξηρότης δ᾽ ἔλαττον ἀλγύνει κάρην. 
᾿νώδυνον δὲ τὴν ὑγρὰν γίνωσκέ μοι. 
Τῶν αἰτίων δὲ τὰς ἀδήλους οὐσίας 

τι Καὶ δέρμα δηλοῖ καὶ βολὴ τῶν ὀμμάτων. 
Πάϑος κεφαλῆς τὴν κεφαλαίων νόει, 

Τὴν ἡμικρανίαν τὸ τοιοῦτον φρόνει" 
Παραίτιοι γὰρ ἐμμόνων ἀλγημάτων, 
Ἢ μὲν τὸ πᾶν πλήττουσα δεινῶς κρανίον, 

το Ἢ δ᾽ ἐκ μέρους τὐπτουσὼὰ σιληγαῖς καιρίαις. 
«ὐξει δὲ τούτων τῶν παϑῶν τὴν οὐσίαν 
Οἶνος πολύς, χραυγή τὸ καὶ σφοδρὸς ψόφος, 
Καὶ λαμπρότητες φωτοειδεῖς ἐτολλάκις. 
"Ἄλλοις μὲν ἔνδον τῆς κεφαλῆς ἡ πιάϑη. 

τ25 αἰλγοῦσι τούτοις αἱ βάσεις τῶν δηγμάτων " 
ο΄ Οἱς δ᾽ ἐκτός ἐστε τοῦ πάϑους ἡ σφοδροτης, 

“Τούτοις δυσαλϑὲς γίνεται τὸ κρανίον. 



224 ῬΒΕΙΓῚ ΟΑΒΝΕΝ ἢ 

᾿ Ἢ δὲ φρενίτις φλεγμονὴ κεκρυμμένη 
Μήνιγγας ἐκκαίουσα τους στειρλεγμένους 

530} καὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀρρήτῳ πάϑει" 
Γεννᾷ δὲ ταύτην αἷμα σιλεῖστον πολλάκις, 
“Χολή τε δίχρους, ἢ μέλαινα τὸ πλέον, 

“Μετατρασείσης ὧδε τῆς ξανϑοχρόου" ' 

Καὶ τῶν φρενῶν δὲ τῷ πάϑει βεβλημένων, 
135 ΠΙέπονθεν ἐγκέφαλος ὡσαύτως ἄνω" 

᾿Εκ τῶν ἄνω γὰρ τῆς κάρας ἀκροστέγων 
. Νεύρων κάτεισιν εἰς φρένας συζυγία, 
Δὲ ὧν κεκοινώνηκε τοῦ σφοδροῦ πάϑους ᾿ 
Ἢ τῆς κεφαλῆς συμεταϑής πως οὐσία. 

140 4ηλοῖ δὲ ταύτην συμφυὴς ἀγρυπνία 
“ήϑη τε πάντων, ὄμμα πλῆϑον αἱμάτων, 
Γλώσσα τραχεῖα, καὶ βοὴ πεφυρμένη, 
Καὶ ψηλάφησις δακτύλων ἄνευ λόγου, 
᾿Αναπνοῆς κίνησις ἠραιωβένη, 

τὸ Σφυγμοί τ᾽ ἀμυδροὶ καὶ μικροί, σκληροὶ πλέον. 

Τὴν ἐρυσιπέλατον ἔμφυτον φλόγα. 
Οὐδ᾽ ἐγκέφαλος ἐκδιδάσκει πολλάκις 

Καὶ γνωρίσαις ἄδηλον οἷς ὁρᾷς πάϑος, 

"Ἄλγει κεφαλῆς, λαμπροτήτων ἐμφάσει, 

τ50 Ἵγρῷ προσώπῳ καὶ ψυχρῷ δεδειγμένον. 

“Πογιστικοῦ πάϑημα λήϑαργον φρόνει, 
᾿Εκ φλέγματος γέννησιν οὐσίαν τ᾽ ἔχον. 
“ηϑαργικὰ δὲ ταῦτα σημεῖα φρόνει, 
Ὕπνον πολύν, χάσμνην τε, πνεύματος τάσιν, 

το Τὴν τῶν “περιττῶν ἐκκένωσιν ποικίλην, 
Σφυγμοὺς κλονώδεις, καὶ τρόμους τῶν σωμάτων. 

ΣΗ͂ κατοχὴ πάϑος τι δεινὸν τῇ φύσει, 
Πλήρωσις οὖσα τῶν φρενῶν τοῦ χωρίου, 
Νέκρωσις αὐτόχρημια τοῦ πεπονϑότος " 

τοῦ Κεῖται γὰρ οὗτος ὕπτιος τεταμένος; 
"Ἔχων τε τὸ βλέφαρον ἠνεωγμένον, 
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Μὴ σκαρδαμύττον ὥσπερ ἐκπεπληγμένον, 
Σφύξον ἀμυδρῶς, ἀσϑενῶς, παρειμένως. 

Ἔστι δὲ τοῖς πάσχουσι διπλοῦς τις λόγος" 
το Η φλέγματος γὰρ ἰσχύσαντος τὸ πλέον, 

Ἢ τῆς χολῆς, πέπονθε τούτοις ἡ φύσις" 
διαιρέσεις δ᾽ ἴσχουσα πρὸς τὴν φρενίτιν 
Καὶ τὸν βαρὺν λήϑαργον᾽ εἰ γὰρ καὶ μέσως 
Ἔχουσιν ἄμφω, πλὴν διαιροῦνται στάλιν. 

τὸ 4λλοι δέ φασι μὴ δισελοῦν τὴν οὐσίαν, 
““΄πλὴῆν δ᾽ ὑπάρχειν τοῦ λελεγμένου πάϑους" 
Ξηρὰ γὰρ ὕλη τὰς ὀπισϑίους πύλας, 
“ὥς κοιλίας λέγουσι τεχνικοὶ λόγοι, 
Φράττουσα πυκνῶς τῆς ὑπερϑύρου κάρας, 

πὸ Τὴν κατοχὴν ἤνεγκεν οὐ ψευδωνύμως. 
ὋὉ γὰρ πεπονϑὼς καὶ κατασχεϑεὶς ἄφνω, 
ῆς ἦν χρατηϑεὶς σχήματός τε καὶ τύπου,. 
Μένει κατ᾽ αὐτό, μὴ λυϑέντος τοῦ πάϑους. 

Τάφος δὲ μνήμης δυσκρατός τις ὑγρότης" 
πὸ Μωρώσεως δὲ καὶ κάρου καὶ ψυχρότης, 

Τῶν ἐγκεφάλου κοιλιῶν στεφραγμένων. 

“Η͂ δὲ σκότωσις καὶ δίνη καλουμένη 
Στροφή εἰς ἐστι τῆς κεραλῆς πνευμάτων 
Καὶ κοιλιῶν σύντριμμα τῶν ἐμπροσϑίων. 

τὸ 7 ην ἐπιληψίαν δὲ τοιαύτην μάϑε. 
Τοῦ σώματος πέφυκεν ἀϑροόον κλόνος. 

Σπασμός, πάϑους σύμπτωμα δεινὸν ἐκτόπως, 

Τὰς κρείττονας βλάπτουσα πάσας δυνάμεις. 
Διτὴν δὲ τούτου τοῦ πάϑους τὴν οὐσίαν" 

τοῦ ᾿Ϊατρικοὶ λέγουσιν ἔντεχνοι λόγοι, 
Ἢ φλέγμα δεινόν, ἢ χολὴν μελαντέραν 
Τὸν ἐγκέφαλον, τὰς ἐν αὐτῷ κοιλίας, 

Πιλοῦσαν ἢ φράττουσαν ἐμφύτῳ βάρει. 
Θωραξ τε σιάσχων, στολλάκις καὶ κοιλία; 

τοῦ Καὲ χεὶρ κακῶς ἔχουσα, καὶ μήτρα τίλέον, 
Κύτος τε γαστρός, χεῖρες αὖϑις καὶ πόδες, 

Ι. 1ὅ 
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Καὶ δάκτυλος τις, ἢ μέρος τῶν δακτύλων, 
1 δεινὸν εἰργάσαντο τοῦ κακοῦ πάϑους, 
φυχρὰς ἀναβλύσαντος αὔρας ἐκ βώϑους 

800 Καὶ τὴν κάραν πλήξαντος ἰώδει βέλει. 
Γνώοῃ δὲ τοῦτο καὶ προγνώση παωνσόφως, 
Δυσϑυμίαν ἄγνωστον εἴς τινα βλέπων 
᾿ϑυχῆς τὸ δεινὴν ἀπροαιρέτως τάσιν, 
᾿Ὠχρὸν πρόσωπον, γλῶτταν ἡνίας ἄνευ, 

εὐ. πινον ταράκτηψ, συμφορὰς ὀνειράτων. 
Κἂν μὴ πρὸς αὐτὰ φαρμάκοις χρήσαιο μοι, 

ἤ]δοις ὧν αὐτὴν τὴν σκότωσιν αὐτίκα. 

“Μελάγχολον δὲ καὶ μανιῶδες στάϑος 
Παρατροσὴ πέφυκε πυρετοῦ δίχα, 

80 τῆς κεφαλῆς συμπωϑῶς κλονουμένης, 

Ἢ συμεαϑούσης τοῖς πεσπονθϑόσιν τόποις" 
Ἢ τοῦ στομάχου τῷ πάϑει βεβλημένου, 
Τῶν ὑποχονδρίων τ8 συμσεεπονϑύτων, 
᾿“νερρύη κάτωϑεν αὖρα πικρίας 

815 Τὸν ἐγκέφαλον συνϑολοῦσα στοικίλως. 
Σημεῖα τούτῳ, δειλία, δυσϑυμία, 

Γίλως ἄτακτος, εἶτα πένϑος ἀϑρόον, 
᾿“πεψία, κίνησις ὀξυρεγμίας, 
Προγνώσεως οἴησις, ἔμφοβος τρόμος, 

80 Πάϑη πολυστένακτα, μισανϑρωκσία, 
᾿Ενϑουσιασμός, συμφορῶν ἀνατλάσεις. 

Δεινὸν πάϑος πέφυκεν ὃ πνιγαλίων, 
Ὃν ἐφιάλτην ὠνόμασαν οἱ πάλαι. 
᾿Εφάλλεται γὰρ ἐξ ἀπέπτου γαστέρος 

8)5 Μὶς τὴν κεφαλὴν οἷα καπνώδης φύσις. 
Νυκτὸς δὲ μᾶλλον γίνεταί πως ἡ πάϑη. 

Καὶ συμπεσόντος ἐξασείνης τοῦ πάϑους 
Ναρκῶν ὁ πάσχων δείκνυται νάρκην ξένην. 

Νοῶν γὰρ ὡς πέπονθεν, οὐ σϑένει λέγειν, 
820. Ζ21λλ᾿ οἴεται μὲν καὶ κινεῖσϑαι καὶ λέγειν, 

Μένει δὲ ναρκῶν τῇ κλίνη βεβλημένος" 
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Δοκεῖ δὲ καὶ βάσταγμα δύσφορον φέρειν, 
Φαντάζεται δὲ τοῦτο πολλάκις βλέπειν; 
ὋὉρᾷ δὲ μηδὲν ὧν δοκεῖ σάφ᾽ εἰδέναι. 

85 Κἂν μή τις ἰάσαιτο τοῦτον φαρμάκῳ, 
Δεινῇ πεσεῖται συμφορᾷ νοσήματος. 

Μελάγχολόν τε πράγμα λυκανϑρωπία. 
Ἔστι γὰρ αὐτόχρημα μισανϑρωπίω. 

Καὶ γνωριεῖς ἄνϑρωπον εἰσπεσττωχότα, 

80 Ὁρῶν περιτρέχοντα νυκτὸς τοὺς τάφους, 
᾿χρόν, κατηφῆ, ξηρόν, ἠμελη μένον. 

71ηὴν ἀποπληξίαν δὲ χείρονα φρόνει 
1ΠΠαϑῶν ἁπάντων, ὡς νεκροῦσαν αὐτίκα. 
"Εμφραξις αὕτη καὶ πίλησις ἀϑρόα 

9.5 Τῶν ἐγκεφάλου κοιλιῶν τῶν μειζόνων, 
Ὧν ἐμφραγεισῶν σσα σώματος φύσις 
“ἰσϑήσεως ὠμοιρός ἐστιν αὐτίκα. 

Μέρους δ᾽ ἐν αὐτῷ τὴν πάϑην ἀρνυύζου, 

ἊΕΞ ἡμισείας τοῖς σαϑοῦσιν ἡ βλαβη.- 

860 Τοῦ δ᾽ αὖ γε νώτου τὸ ἀλβοὺ πεπονϑότος, 

Τὰ τοῦ προσώπου συμβλαβήσεται κάτω. 

Ὃ δ᾽ ἐγκέφαλος τὴν κάκωσιν εἰ πτάϑοει, 

Μυών ῥαχιτῶν συντεϑέντων ἀϑρόον 
Τετανικὸν σάϑημα τὴν τάσιν λέγε. 

885 ἱυχροῦ χυμοῦ γέννημα δ᾽ ἐστὶν ἡ πάϑη. 
δα τ τὸν " Σ αρ, 
““4λλ᾽ εἰ μὲν εἰς τοὐπροσϑὲν ἐστιν ἡ τασις; 

᾿Εμπρόσϑιον λέγουσι τὴν βλάβην τόνον, 
᾿Οπίσϑιον δ᾽ αὖ, εἴπερ ἦν ὀπισϑίω" 
᾿Ισόρροσιος γὰρ εἴπερ ἐστὶν ἢ βλάβη, 

800 ᾿“΄σύνϑετος τέταγος ἐστὶν ἢ νόσος. 

Τρόμον κατεργάσαιτο καὶ ψυχρὰ σσις, 

Καὶ γῆρας αὐτό, καὶ ψυχρὰ δυσκρασία, 
Χυμιὸς τε γλίσχρος, καὶ φόβος, καὶ ψυχρότης... 

ΠΥ 

ὌΥΧΩΝ 
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ἫΠ μὲν τάραξις ὑγρότης τῶν ὀμμάτων 
8065 Καὶ ϑερμότης σύμμικτος ἔκ τινος πάϑους. 

Ἔξωϑεν εἰσρέοντος εἰς τὴν οὐσίαν᾽ 
᾿Οφϑαλμία γὰρ ἡ τάραξις τυγχάνει. 
Χήμων δέ ἐστι τῶν βλεφάρων ἡ τάσις, 
᾿ς μὴ καλύτιτειν τοὺς κύκλους τῶν ὀμμάτων. 

80 1Ὁ τῶν φλεβῶν δὲ ῥῆμα τοῦ προσκειμένου 

ΤΠ|φυκεν ὑπόσφαγμα, πληγῶν ὃν τόκος. 
10 δ᾽ ἐμφύσημα τῶν βλεφάρων οὐσίας 

"Ογκωσίς ἐστεν" ἡ δὲ ψωροφϑαλμία 

Κνησμός τις ἡδὺς ἐκ νίτρων καὶ φλεγμάτων᾽ 
870. ΠΗ σχληροφϑαλμία δὲ δυσκινησία, 

᾿γγρασίας ἀνευϑὲεν αὐτῶν ὀφϑαλμῶν᾽ 

Ἢ ξηροφϑαλμία δὲ κνησμωώδης πόνος. 
1 δ᾽ ἐκτρόπιον ὄγκος ἐστὲ σαρκίου, 

᾿Επηρεάζον τοῦ βλεφάρου τὴν φύσιν" 

880 10 δὲ τράχωμια τοῦ βλεφάρου τραχύτης" 
Σύκωσις, ἡ σύντασις αὐτοῦ τοῦ πάϑους" 
Τύφλωσις, ἡ μάλιστα τοῦ καχοῦ τάσις. 

Χαλάξιον δὲ ἐστιν ὑγροῦ τις τάσις 

Εν τῷ βλεφάρῳ συμπαγέντος ἀϑρόον" 
885. Η δὲ κχριϑή, πρόμηκες ἐν ταρσῷ πάϑος. 

᾿ς Ὁ τῶν «τριχῶν ψίλωμα τῶν βλεφαρίδων 

Μίλφωσιν ὠνόμασαν ἔντεχνοι λόγοι" 
᾿Εγκανϑίς ἐστε κανϑὸς ἐξωγκωμένος᾽ 
“Ρυὰς δὲ γ᾽ ἡ μείωσις αὐτῶν τυγχάνει. 

80ὴ ΠΙρόσιτωσις, ἐξόγκωσις ἔκ τινος παάϑους 

1οῦ ῥαγοειδοῦς ὑμένος κεκλημένου" 
Πλὴν τὴν μικρὰν μὲν μυοκέφαλον. λέγε, 
1ὴν δ᾽ αὖ γε μείζω σταφύλωμιά μὸι κάλει, 

"βπειτα μῆλον" ἣλός ἐστιν ἐσχάτη. , 
805 λον δὲ καὶ λεύκωμια ταὐτόν μοι φρόνει. 

Ἢ δὲ πεέρυξ “τέφυκε γνευρώδες τιάϑος, 

ργκωσις αὐτοῦ τοῦ γε πιροσπιεφυκότος: ! 
10 καρκίνωμα τοῦ κέρως δεινὴ γόσος. 
Ἢ δ᾽ ἀνθϑράκωσις τῆς βλεφαρίδος πάϑος. 

ὦ “Ἢ μυδρίασις ὑγρότητος ἐκγόνη, 

," 

ἐπ ,.υ..........κοὦ. .. 
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Αὐτῆς κορῆς πάϑημια σπεπλατυσμένης, 
“Ὥσπερ πέφυκεν ἢ φϑίσις στενουμένης. Ὁ 
ὋὉ νυκτάλωψ, σκότωμα, δύντος ἡλίου. 
Γλαύκωμα δεινὸν ἠδ᾽ ἀνίατον σιάϑος, 

905 7γροῦ τις ἀλλοίωσις ἐν τῷ κρυστάλλῳ, 
“Μετάστασίς τε πιρὸς τὸ γλαυκὸν τῆς χρόας. 

10 δ᾽ ὑπόχυμα, τοῦ κέρως καὶ κρυστάλλου 
᾿7γρὰ μεταξὺ σύστασις κεχυμένη. 
Μικρὰν ζόφωσιν τὴν ἀμαύρωσιεν φρόνει, 

οὐ 71ὴν ἀμβλυωςίαν δὲ σύγχυσιν ϑέας. 
Ὃ δὲ στραβισμὸς τῶν κινούντων σωμάτων 
Σπασμὸς τίς ἐστε καὶ μυῶν λοξὴ τάσις" 
Εἰ σπέρματος πέφυκεν ἔμφυτον πιάϑος, 
Εἰ δ᾽ ἐκ χολώδους οὐσίας ἀναθρύπου 

οι5 Τὰς συστάσεις εἴληφεν, ἰασαιό “τως. 

Π]Ιαρωτίς ἐστι τῶν παρ᾽ ὠσὶν ἀδένων. 
Ὄγκωσις, ἢ σύρροια χυμῶν πιλειόνων, 
ἽἼλης ῥυείσης ἐκ κεφαλῆς ὠϑρόας. 

Μόγκωσίς ἐστιν ἐμφραγέντων ἀϑρόον 
ο0 Τῶν ἐσϑιμιοειδῶν ὀστέων ἐκ φλεγμάτων᾽ 

Φάρυγξ πεπονϑὼς τοὺς ἐσωτέροῦς μύας 

Ποιεῖ συνάγχην, εἰ δὲ τὰς ἔξω γνάϑους, 
ΤΠΙᾳαρασυνάγχην προσφυῶς κεκλημένην. ᾿ 

«Ἱάρυγξ τε πάσχων τοὺς ἐσωτέρους μύας 
955 Ποιεῖ κυνάγχην προσφυῶς κεκλημένην, 

Παρακυνάγχην ὥσπερ ἠλαττωμένην. 

Βὴξ καὶ κόρυζα καὶ κατάρρους τὰ τρία 
Ὕγλης μιᾶς γέννημα δυσφορωτατης " 

ο΄ Ϊεννᾷ γὰρ αὐτὰ τῆς κεφαλῆς ὑγρότης. 
930.4λλ᾽ εἰ μὲν εἰς μυκτῆρας ἡ ῥδῦσις φϑάσοι, 

Κύρυξαν ἐργάσαιτο τοῦ μέρους πάϑος" 

Εἰ δ᾽ ἄχρι τοῦ φάρυγγος αὕτη προσδράμοι, 
Ποιεῖ κατάρρουν᾽" εἰ δὲ συρρεύσει κάτω, 
Τὴν βῆχα γεννᾷ τὴν κακήν, τὴν βυϑίαν. 
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935 71 ίκτει δὲ ταύτην καὶ ψυχρὰ δυσκρασία;, 
Θερμή τις αὖϑις, πυρετοῦ πεφυχότος, 
Πνεύμων τὰ πάσχων καὶ φϑίσις καὶ πλευρίεις. ᾿ 

᾿“οϑματικός τις, εἶ πυκνῶς ἀνατπινέει" 
Μὶ δ᾽ ὀρϑὸς ἑστώς, ὀρϑόπνους ἐκ τοῦ πάϑους." 

φ0 7λη δὲ τούτων τῶν δυοῖν παϑημάτων 
ἽἼλη παχεῖα, γλίσχρος, ἰξώδης φύσει, 

Τοῦ πνεύματος φράττουσα δεινώς τοὺς πόρους. 
Πάϑος τι δεινὸν ἡ περιπνευμονία, 
Τῆς σπογγοειδοῦς φλεγμονή τις οὐσίας, 

ο5.1Π| τῶν κατάρρων ἔγγονος δεδειγμένη, 
Ἢ πρῶφον ἐμιφαψεῖσα συμφύτῳ πάϑει. 
ΖΙυστινοιά σοι κάτοπτρον ἔσται τοῦ πάϑους, 

Στήϑους τε ῥεγμός, καὶ γνάϑων ἐρυϑρύτης, 

Τῶν ὀμμάτων ὄγκωσις, ἔμπυρος ζέσις, 
960 “Ἢ τῶν χιτώνων λαταρὰ ϑεωρία. 

φλεβὸς ῥαγείσηρ, αὕματος βλύζει φύσις, 
Καὶ συσσαπείσης ἧττον αἷμα συρρέει, 

Βεβρωμένης δ᾽ ἔλαττον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀϑρόον, 

Πλεῖστον δὲ πλῆϑος τῆς ἀναστομωμένης, 

956 Ἢ μηδὲν ἀλγύνουσα λύσει τὸ σελέον " 
Αἱϊμορροΐδες καὶ στάσεις καϑαρσίων, 

᾿“λλ᾽ οὐδὲ δῆξις συμφορῶν παραιτία " 
Μόνην δὲ δεινὴν τὴν ἀνάβασιν νόει. 
᾿Αλλ εἰ μὲν ἐκ φάρυγγος αἷμ᾽ ἀπορρέοι 

φῦ Ἴων τοῦ στομάχου χωρίων ἀναρρέει" 
Συν βηχὶ δ᾽ ἐχβλύσειεν ὧν τις ἐχπνέει. 
᾿Αλλ εἰ μὲν ἀφρῷ προσφερής πῶς τυγχάνει 
Νόϑου τε λευκοῦ χρωματίζει τὸ χρώμα 
᾿Αἰνωδύνως τ᾽ ἄνεισι ϑλίψεως ἄνευ, 

906 Πα πνεύμονος ῥεῖ, καὶ κυενεῖ σεεστονϑότας᾽ 

Μὲ δ᾽ ὡς ὑποχρέμσυτοιτό τις τὴν οὐσίαν, 
Ἔκ τῆς τραχείας ἔστ᾽ ὃ ῥοῦς ἀρτηρίας. 

Εὶ δ᾽ αὖ μελάγχφους αἱμόπτυστος ἡ χύσις, 
Δ κ ϑώρακος πρύεισε ϑρομβωδεστέρα. 

οτο Ἢ δ᾽ ἐμπύησις ϑωράκων ἡλκωμένων 



ΕΚ ΒΕ ΜΕΠΙΟΘΑ. 

ἜΣ αἵματος πέφυκε, πλὴν ἀναρρόπου. 
10 σπογγοειδὲς δ᾽ εἰ βλύσειε πινευμόνων, 
φϑίσις τὸ συμβάν, μὴ μύοντος τοῦ πάϑους" 
“Η͂ πλευρίτις δὲ φλεγμονή τε καὶ ζέσις 

ογ5 Τῆς ζωννυούσης ὑμενώδους οὐσίας 
Πλευρὰς ἁπάσας ζέματος λεπτοῦ τάσει, 
ἭΗι συμβέβηκε βήξ τε καὶ σύμσιγοιά πως, 
Καὶ κλειδὸς ἄχρε συντεταμένος πόνος. 

Διακρινεῖς δὲ τὴν ἀληϑῆ πλευρίτιν 
οὐ Τῆς ἡπατώδους φλεγμονῆς διττῷ πάϑει" 
Ἢ μὲν γὰρ ἴσχει νυγματώδη τὸν πόνον, 
Καὶ βῆχα διττήν, πῇ μὲν ἀἄπευστον, μόνως 
Δεικνῦσαν ὡς ἀπτυστός ἐστιν ἡ νόσος, 

Πῆῇῆ δὲ πτύελον μετρίως στεστεμυμένον, 
οἐ6 Καὶ σφυγμιοὸν ἴσχει σκληρὸν ἐμπρίονταά τε᾿ 
Ἢ δὲ δριμεῖα φλεγμονὴ τῶν ἡπάτων 
Οὐ νυγματωδη τὸν “τόνον σοι δεικνύει, 
Οὐ σφυγμιὸν ἐμσιρίοντα τῆς ἀρτηρίας, 
Ξηρὰν δὲ βῆχα καὶ πρόσωσιον λευκόχρουν. 

οου Μὲ δ᾽ ἐκτὸς οἰδήσειαν οἱ μύες μόνοι, 
Κἂν πλευρίτις πέφυκεν, ἀλλ᾽ ὁμωνύμως, 

“Ὡς μήτε βήττειν, μήτε μὴν πτύειν ὅλως" 
Τῇ χειρὶ δ᾽ εἰ ψαύσαιο τοῦ πεπονϑότος, 

Κάμνοντες ἀλγύνουσιν αὐτίκα πλέον. 

οο5 Πὶ καρδία δὲ πρωτοτύπως σοι πάϑοι, 
Ἢ φλεγμονὴν ἔσωϑεν ἢ δυσκρασίαν; 
Ἢ καὶ ῥαγείη τὴν ἐπίπνουν κοιλίαν, 

Θάνατον ὀξὺν τῷ παϑόντε προσφέρει. 
Εἰ δ᾽ αὖ γε συμπάϑειαν ἕξει δευτέρως, 

τὺ Εἰ τὲ πρὸς ἧσταρ, εἴ τε γαστέρος στόμα, 
Εἰ τε πρὸς ἐγκέφαλον, ἢ πρὸς κοιλίαν, 

Συγκοπτικὸν δράσειε τἀνϑρώπῳ πάϑος, 
Καὶ λειποϑυμήσουσιν οἱ πεπονϑότες, 
δεινῶς τ᾽ ἐφιδρώσουσι συγκεκομμένως, 

του Παλμοΐ τὸ τούτοις συμετεσοῦνται καρδίας. 
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Ἢ τοῦ στομάχου πολλάκις δυσκρασία, 
Πολλὴ ῥυεῖσα, τὴν ὄρεξιν ἐκλύει. 
᾿Αλλ εἰ μέν ἐστε δύσκρατός τις ϑερμότης, 
διψῆν ἀνάγκη, βορβορύττειν πολλάκις, 

110 1 ὰ ψυχρὸ πέττειν, καὶ στερέμνια πλέον" 
ψυχρὰν δὲ τεκμήραιο τοῖς ἐναντίοις. 
Ἢ δ᾽ ἐκ χυμῶν ὄρεξις ἐκβεβλημένη 
4ηλοῖ τὸν ὠϑήσαντα χυμὸν αὐτίκα, 
Εἰ λεσυτός ἐστι καὶ δακνώδης τὴν φύσιν, 

1015. γλίσχρος ἐστὶν οἷα κολλώδης φύσει" 

᾿Αλλ εἰ μὲν ἕξει τοὺς χυμους ἡ κοιλία, 
᾿Εμοῦσι τούτους οἱ νοσοῦντες αὐτίκα" 

Εἰ δ᾽ ἐν χιτῶσίν εἰσιν ἐμυστεστλασμένοι, 
Ἢ καὶ πεϑέντὲς ταῖς ἐκείνων οὐσίαις, 

1020 Κα ναυτιώῶσιν, οὐκ ἐμοῦσι «το σελέον. 

᾿Εμπνευμάτωσίς ἐστε γαστρὸς μὲν στάϑος, 

᾿Ατμὸς δὲ χυμῶν, εἶτ᾽ ἀπέπτων σιτίων. 
Γεννᾷ δὲ τούτους ϑερμότητος χαυνότης. 

᾿ΗΠ χολέρα δ᾽ αὖ ἐκτάραξις γαστέρος 
1025 ἥνω κάτω κενοῦσα τὴν φϑορὰν μόλις, 

᾿Εκ τῶν ἀπέπτων σιτίων τελουμένη " 
“ον , ἣ - ἢ 

Γεννᾷ δὲ ταὐυτὴν καὶ χυμῶν μοχϑηρία. 

Τὴν λειεντερίαν δὲ δισιλῆν μοι νόει" 
Ἢ γίνεται γὰρ ἐντέρων ἡλκωμένων 

το λκωσιν ἁπλῆν, μὴ λίαν βαϑυτάτην 
Ἢ καὶ λυϑείσης τῆς καϑεκτικῆς ϑύρας, 
“Πειεντερικὴ συμβέβηκέ πὼς νόσος" 
Καὶ γὰρ πέφυκεν ἐκχένωσις βρωμάτων 
"ἄπεπτος ὑγρά, μηδαμῶς σιεηνεμ μένη. 

1035 70 δεύτερον δὲ τούτου τοῦ πάϑους πάϑος 
Καὶ κοιλιακὸν ὠνόμασαν οἱ πάλαι. 
᾿Αμφοῖν δὲ πως πέφυκε λεσυτή τις κρίσις" 

᾿“πεψία γάρ, εἴ γε συντεταμένη; 
“ων ἐντέρων πάϑη τις, οὐ τῆς κοιλίας. 
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τοῦ ἡ ἐνεσμος ἐστι τοῦ κενοῦν τιροϑυμία, 
Βραχεῖαν ἐξάγουσα χυμῶν οὐσίαν. 
Οἴδημα καὶ γὰρ γλεγμονώδες «ἐν τέλει 

Κεντεῖ πρὸς ἐκκένωσιν, ἀπατᾷ δὲ γε. 

Δυσεντερία δ᾽ ἕλκος ἐστὶν ἐντέρων 
1045 Εχ συμπαϑείας, ἢ πάϑους πρωτοσπόρου. 

᾿Αποκρίσεις δὲ δεικνύουσι τὴν βλάβην, 
Πρῶτον χολώδεις, εἶτα καὶ σεοικιλίαι 
᾿Ιχωροειδεῖς, αἱματώδεις τὴν φύσιν, 
Τ ἧς ἑτέρας χολῆς τε τῆς μελαγχρόου. 

τυρι.4λλ᾽ εἰ μὲν ἐκκρίγοιτο κοπρία μόνον, 

Πάϑος πέφυκεν ἐντέρων τῶν παχέων" 
Εἰ δ᾽ ἡ κόπρος πέφυκεν ἐξηλκωμένη 

Τῶν ἐντέρων δείκνυσι" τῶν λεπτῶν βλάβην. 

1 

ΟΟΝόσος κολικὴ δυσφορώτατον πάϑος. 
1055 Κόλον δέ ἐοτιν ἔντερον κοῖλον μέγα, 

Τῆς δεξιᾶς μὲν ἐκφυὲν πτώς λαγόνος, 
Τὴν δ᾽ αὖ γε λαιὼν συμπερισυλέκον κύκλῳ, 

Πλείστων ὀδυνὼν αἴτιον πεπονϑόσιν. 
"Ἔχει δὲ πολλὰς τοῦ πάϑους τὡς αἰτίας " 

τοῦ Χυμος γὰρ ἴσως δυσδιαίρετος φύσει, 
᾿Εν τοῖς χιτῶσι τοῦ κόλου ῥεύσας μέσον, 
Σερόφοις ἐνοχλεῖ καὶ πόνοις καὶ ναυτίαις, 

Φράττει τε πᾶσας τῆς κόπρου τὰς ἐξόδους. 
Ποιεῖ δὲ τοῦτο συμφυὴς ἀπεψία 

τοῦ Εκ ποικίλων μάλιστα τῶν ἐδεσμάτων. 
Καὶ πνεύματος δὲ πολλάκις πολλὴ δύσις 
Τὴν τοῦ πάϑους ἔπλασαν οὐσίας μόνην" 
Ζέσις τε πολλὴ φλεγμονῆς ἐγχωρίου 
Δεινῶς ϑορυβεῖ τοῦ κόλπου τὴν οὐσίαν" 

τὺ Οὖς ἡ κένωσις τῶν σπιεριττῶν πολλάκις 

ἼἜβλαψεν, ὠδύνησεν ἐμσεύρῳ βέλει. 

΄ 

Ὁ ΨΡΟΥ ΨῸΤ 

ὋὉ δ᾽ ἱλεὸς σύμπτωμα δεινὸν τῇ φύσει" 

Ὃ γὰρ κρατηϑεὶς τῷ βροτοκτόνῳ πάϑει 



Ἐν 
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᾽Γκ τοῦ φάρυγγος τὴν κόπρον σαραπτύει. 
1075 Τούτῳ δὲ πολλαὶ προσβολαὶ τῶν αἰτίων. 

Γ , 

Καὶ φλεγμονὴ γάρ, βρωμάτων τ᾽ ἀπεψία, 
αν ἀν όδειν, ενλιίτις τῶν ἐντέρων, 

3 ᾿ ΠῚ ͵ - Ἷ 

10 δεῖνον εἰργάσαντο τῆς νόσου παϑος. 

ΜΝεφρῶν πάϑη κάκιστα, κύστεως πλέον, 
τοϑὺ Δ κοινά πτως πέφυκεν ἄλγη τοῦ κόλου, 

᾿“πεψίαι, σεῤόφοι φε, κλεῖϑρα γαστέρος, 
Καὶ τρυπανώδεις τοῦ σπτεπονϑότος πόνοι. 
Διαίρεσις δὲ τῆσδε τῆς κοινωνίας 

«Αὕτη πέφυκεν ἐμφρόνως νοουμένη" 
1065 Τοῖς γὰρ κακῶς ἔχουσιν ἐν πάϑει κόλον 

Ἢ δεξιὰ πέπονθε λαγόψνος φύσις, 
Ἢ πικρία δὲ τῆς ὀδύνης τοῦ πάϑους 
"Ἄνω κάτωϑεν μέχρις ἥστατος τρέχει; 
Καὶ κλείεται κάτωϑε πᾶς κόπρου πόρος, 

τοῦ 10 δ᾽ οὖρον αὐτοῖς φλεγματῶδες εἰς ἄκρον᾽ 

Τοῖς δ᾽ αὖ γε κύστιν καὶ νεφρὸν πεσπογϑόσι, 
. Ζούτοις παρεμτέπηγεν ὃ σφοδρὸς πόνος, 

ΜΝαρκᾷ τε μηρὸς τοῦ κατ᾽ εὐϑεῖαν πόρου" 
“Πίϑος τὸ τούτοις σ:λάφτεται σοικιλόχρους. 

1005 Καὶ σ“ταιδίοις μὲν κύστις ἐξάγει λίϑους, 

ΠΠλάττουσι δ᾽ αὐτοὺς οἱ νεφροὶ τοῖς ἀνδράσι. 
ἹΜΝεφρινικῶν δὲ ταῦτα σημεῖα φρόνει" 

"Ἄπεπτον οὖρον, ἀλλὰ μὴν καὶ λευκόχρουν, 
Τορίψεις ἔχον κάτωϑε πολλῶν ψαμμιίων, 

τοῦ  τειξιν εἰς οὔρησιν, αἰδοίων τάσεις " 

ἽὝλη δὲ ἐστι τοῖς στεστλασμέγοις λίϑοις 

Χυμὸς γεώδης ἐκ παχείας οὐσίας 
1 ϑερμότητι τῶν νεφρῶν πεφυρμένης" 
1ὴν φλεγμονὴν δὲ τῶν πεπονγϑότων πόρων 

ι05 Πύρωσιν, ἄλγος, ἀκριβώσεις καὶ τάσεις, 
ΠΙαρατροστὴν ψοῦ, πῦρ καταφλέγον φύσιν, 
“Χολῆς κένωσιν, οὖρον οὐκ ἐπιρρέον. 

10 δ᾽ ἧπαρ ὕλη ποικίλων γοσημάτων᾽ 
᾿Αλίσκεται γὰρ φλεγμοναῖς, σκίρροὶς πλέον, 



ποις ΠΌΣΟ πίε ς ον τυ οου, το ἀν 
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«ὐὐ μφράξεσι μάλιστα τοῖς βροτοκτόνοις" 

᾿Εξασϑενοῦν τὸ πρὸς τὸ πέττειν σιτία 

Ἐργάξεται πάνδεινα τῇ φύσει πάϑη. 

Τὰς τέσσαρας γὰρ δυνάμεις κεκτημένον, 

Εἰ μὲν κενοῖ δίυγρον οὐσίαν κάτω, 

5 1 ἢν ἑλχτικὴν πέπονϑε δύναμιν μόνην" 
Εἰ δ᾽ ὡς κρεώδεις ἐξάγει τὰς οὐσίας 
ΤΠ|ρὸς τὴν μεταπιλάττουσαν ἠσϑένηκέ σιως. 
"Ἔπειτα φλεγμήναντος ἥπατος φύσει, 
1 δεξιῷ συέπηγεν ἐν βάϑει σιόψος, 

110 Δεινόν τε καῦμα τὴν φύσιν καταφλέγει, 

Καὶ δίψα, καὶ βήξ, ἀλλὰ καὶ δύσπνοιά τις 
Δεινῶς σπαράττει τὴν πεπογϑυῖων φύσιν" 
᾿Αλλ εἰ μὲν εἴη τοῖς σιμοῖς τετρωμένον, 
Καὶ λειτοϑυμήσουσιν οἱ πεπονϑότες 

1525 Εξουσι δ᾽ αὖϑις ὑδρικὰς παρεγχύσεις. 
Εἰ δ᾽ αὖ τὰ κυρτὼ φλεγμονῆς ἔχει τάσις, 
Τοῖς δαχτύλοις γνοίη τις ὄγκον αὐτίκα. 

᾿γδρωπικῶν δ᾽ αὖ εἰσβολὴν παϑημάτων 
Καχεξίαν λέγουσε τεχνικοὶ λόγοι. 

τ30 Ὁ δ᾽ ὕδερος εἰ: ψύξις ἐστὶν ἡπάτων, 

Σκίρρωσιν οἷα καὶ ζέσιν πεπονϑότων " 
Ἢ συμπαϑούντων τοῖς πεπονϑόσιν τύποις, 
ὝἼδρωψ παρεβλάστησε δυσχερὴς νόσος, 
Τὰς αἱματώδεις οὐκ ἔχουσα συστάσεις. 

ι35 “ϑροίξζεται δ᾽ ἐντεῦϑεν ὑγρὸν πνεῦμά τε, 

Μεσὸν «εφυπὸς ὑμένος τεταμένου 
Καὶ τῶν ἑλικτῶν χορδοειδῶν ἐντέρων. 
Κἂν μὲν τὸ πινεῦμα τῶν. ὑγρῶν εἴη πλέον, 
Ἵγδρωψ ἐπλάσϑη τῷ ψοφεῖν τυμπανίας " 

«40 Μὲ δ᾽ ἔστι πλείων ὑγρότητος οὐσία, 
γδρωψ ἐτεύχϑη προσφυῶς πως ἀσκίτης " 
Εἰ δ᾽ ἐκχυϑείη πρὸς τὸ στ-ἄν τῆς οὐσίας 
“Ροῦς αἱματώδης, φλεγματώδης τὴν χρόαν, 
Ὕγδρωψ ὁ λευκόφλεγμιός ἐστι τῇ φύσει. 



΄ 
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τ Χυμουὺς δ᾽ ὑφέλκων τοῖς πόροις μελαντάτους 
ἘΣ ἥπατος σπλήν, τῇ καταλλήλῳ φύσει 
᾿Εξασϑενήσας, ἢ φραγεὶς τὰς εἰσόδους, 
Τοὺς ἰκτέρους δράσεις τοὺς μιελαγχρόους. 
᾿Αλλ εἰ μὲν οὐ πέφυκε τῷ σπλάγχνῳ βάρος, 

450 7᾽)ν ἑλκεικὴν δύναμιν πέπονθεν μόνην" 
Εἰ δ᾽ ἄλγος ἴσχει, τυγχάνει πεφραγμένος, 
᾿Εν ᾧ πέφυκε φλεγμονή τὲ καὶ ζέσις, 
Οὖρον δυσῶδες, καὶ κάχοσμον τὸ στόμια, 
Καὶ τῶν σκελῶν. ἕλκωσις οὐκ. ἰωμένῃ" 

ε166 Μὲ δ᾽ ἴκτερος γένηται παύων τὴν νόσον 
“Μετάστασιν δείκνυσιν ἔξω τῆς ὕλης. . 
710 δ᾽ αὖ περιτόναιον εἰ δαγῆ βίᾳ 

Ὄλισϑον εἰργάσατο δεινὸν ἐντέροις. 

᾿ΑἸκούσιος κένωσις ἡ τῶν σσιδρμάτων 
του Ηῖ, τῆς “γονῆς πέφυκεν ἔκλυτος ῥύσις, ἡ ον 

͵ Πάϑος μυσαρόν, γονόρροια τοὐσίκλην, 
1ν καυλὸν οὐ τείνουσα τὸν φυτοοσιόρον, 

; - "- - ’ “Πξασϑενοῦντος τοῦ καϑεκτικοῦ τόγοῦυ 
Τὸ σπέρμα τηρεῖν, ὥστε μι καταρρέειν. 

106. δ᾽ αὖ σατυρίασις, αἰδοίου σώϑηῃ 
Καὶ παλμὸς ὀξύς, καὶ φλογίζουσα ζέσις, 
Ζεινῶς ζεσάντων τῶν σποροτρόφων σόρων. 

ὃν πριαπισμὸν Πριάσιου φερωνύμως 
“Ἔὔξησιν εἰς μέγιστον αἰδοίου γόει, 

πτ Ορμὴν ἀναφρόδιτον, ἔντασιν μόνον. 
Γεννᾷ δὲ τοῦτον φλέγμα μετρίως ξέσαν, 
Καὶ πνεῦμα τῆξαν καὶ κινῆσαν σὴν φύσιν. 

Τυναιξί τις πέφυκεν ἔμμηνος ῥύσις, 
ἽΗς αἴτιον πρώτιστον ἄμβλωοις τόκου, 

«1 } σώματος δύσκρατος ἴσως οὐσία, 
Πάϑημα μήτρας, ὑστέρας καλουμένης, 

Ε 'ξ νι , δὰ - ’ Η ψύξις, ἢ κάκωσις, ἢ πληγῆς βάρος. 
βορ-ο ονν νἀ ονϑκεος ἀν οον κῶν... ..... 
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Ἢ δ᾽ αὖ ὑπερκάϑαρσις ἀϑρόα δύσι. Ο - 
Ροῦς δ᾽ αὖ γυναικῶν πνευματισμὸς ὑστέρας. 

εϑὺ 1 ἣν δ᾽ ἐμπιαϑῆ δὲ φλεγμονὴν τῆς ὑστέρας 

Καὶ πνεῦμα τίκτει, καὶ κατάψυξις. πάλιν, ἡ 

Καὶ μᾶλλον ἐξάμβλωσις ἢ πληγῆς βάρος.. 
Σημεῖα τούτου πυρετὸς τεταμένος, 
"ἄλγος τραχήλου, καὶ τένοντος τὸ πλέον, 

ι185 Σφυγμοί τε μικροί, καὶ μύσις τῆς ὑστέρας. 

Συνίσταται δ᾽ ἕλκωσις ἐν μήτρᾳ πάλιν, 

ἪΜΗ δυστοκούσης, ἢ δ ἐμβρουουλκίαν. 
Αλλ εἰ μὲν ἢ πρόχειρος ἕλκωσις τάχα, 

Ζίοσιτρον αὐτὴν εἰκονίσεε σοι μόνον. 

πο Εὶ δ᾽ ἐν βάϑει πέφυκεν ἕλκους ἡ φύσις 
ο΄ Γνοίης τὸ ποιὸν ἔκ γε τῶν κενουμένων. 

Καὶ καρκίνου πέφυκεν ἐν μήτρᾳ πάϑος" 
Ὃ μὲν μεϑ'᾽ ἕλκους καὶ δριμείας οὐσίας, 
Ὃ δὲ στεγνός τις, οὐδαμῶς ἡλκωμένος " 

1105 7 ν χωρὶς ἕλκους ἱστορήσει σοι τάδε" 

Σχληρός τις ὄγκος τῆς πιαϑούσης ὑστέρας, 
'Χροιὰ τρυγώδης καὶ πελιδνὴ πολλάκις, 
Βουβῶνος ἄλγος, ὀσφύος καὶ γαστέρος " 

Τὸν δ᾽ αὖ μεϑ᾽ ἕλκους δεικνύει καὶ σκληρότης, 
το ἢ] σχληρότης δὲ τῆς πονούσης ὑστέρας 
Ἢ πολλάκις σύμπαντος αὐτοῦ τοῦ κύτους. 

᾿Εφεκτικὸν πέφυκεν ἐμμνήνων τόδε, 
- Μαοτούς τε πως δείκνυσιν ἐξωγκω μένους, 

Πρὸς ὕδερόν τε τοῦτο λήγει πολλάκις. 
οὐ Πκ ψύξεως δὲ μυσάτης τῆς ὑστέρας 

᾿Εμπνευμάτωσις εὐϑέως περιρρέξει, 
Ἢ πρὸς τὼ κοῖλα τοῦ λελεγμένου κύτους, 
Ἂ πρὸς τὸ σῶμα τῆς παϑούσης ὑστέρας. 
Πνὶξ δ᾽ ὑστέρας ὕψωσίς ἐστιν ὑστέρας, 

20 71 υᾧἱ καίρια ϑλίβουσα σώματος μέρη; 
Μήνιγγας αὐτάς, καρδίαν, παρωτίδας. 
Τούτου κάτοπτρον ὠχρύτης καὶ νωϑρύτης, 
Σκελῶν συνολκή, καὶ γνάϑων ἐρυϑρότης, 
“Ζεσμοί τε γλώττης, καὶ σκέλη παρειμένα, 
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.515 αἰἰσϑήσεως νέκρωσις, ἄστατοι φρένες. 
᾿Εναντίον πιρρόπετωσίς ἔστιν ὑστέρας" 

Τῶν φυσικῶν γὰρ χωρίων ὑσεορρέει" 
Ἢ γὰρ ῥαγέντων τῶν κρατούντων ὑμένων, 
Ἢ συμπεσούσης τῆς γυναικὸς ὑψόϑεν, 

1.90 ΗΠ καὶ λυϑέντος πρὸς φὸ γῆρας τοῦ τόνου, 

Ταῖς ὑστέραις πρόπτωσις ἐμπέπτωκέ πως. 

Ἢ δ᾽ ἰσχιὰς πέφυκεν ἰσχίων σιάϑος" 
Χυμοῦ γὰρ αὐτῶν τῇ διαρϑρώσει μέσον 
ἱβυχροῦ παγέντος καὶ ϑλίβοντος τὴν φύσιν, 

155 Πάϑος συνέστη κλήσεως ἰσχιάδος. 

Τὴν δ᾽ αὖ ποδάγραν καὶ νόσον τὴν ἀρϑρίτιν 
Ἢ ϑρεπτικὴ δύναμις ἀτονουμένη 
Ἔκ τῆς ἀπλήστου πλησμονῆς τῶν σιτίων, 

Παχύν τὲ σωρεύουσα χυμὸν ἐν βάϑει, 
1530 Γενψᾷ, σιροφαίνει, τοῖς ἰατροῖς δεικνύει" 

Ὁ συλλεγεὶς γὰρ χυμὸς ἐξ εὐσιτίας 

Πολὺς πρὸς αὐτὰς τὰς διαρϑρώσεις ῥέων 
Τείνει τὰ νεῦρα, τῇ τάσει δ᾽ ἀλγηδόνας 

Πολλὲς δίδωσε τοῖς πεπονϑόσιν τόποις. 

1536 ,41λλ᾽ εἰ μὲν εἰσρεύσειδ τοῖς ποσὶν μόνοις, 
Ποδαγρικὴ πέφυκε πάντως ἡ νόσος" 
Εἰ δ᾽ αὖ τὸ σύμπαν σώμα συγκατακλύσει, 
Πρόδηλὸς ἐστιν τοῦτο πᾶσιν ἐρϑορίετις. 
Πώρους δὲ ποιεῖ τῇ διαρϑρώσει ῥεῦσις 

τὺ Χυμοῦ γεώδους φαρμάκων τὸ ξηρότης. 

Χείμετλα 'δ᾽ εἰσὶ τὲς πρὸς ὥραν τοῦ ψύχους δ 
“Βλκη διαρρέοντὰ δακτύλων μέσον. 

Ὃ δὲ πτέρυξ ὄνυξιν ἐμπέφυκέ πως" 
Τὴν πλαγίαν γὰρ σάρκα μετρίως φρέφει. 

οἷ ΓΙ κλῆσις τοὐλέφαντος εἰκὼν συγχάνει 

Τῆς ϑηριώδους τοῦ νοσήματος ϑέας. 
ἐϑδέυις ἐνυλνιίνν πυνς ς σἰγσοως,,, κ.......- Υ 
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Τεννᾷ δὲ ταύτην καὶ χολὴ κεκαυμένη, 
᾿Ιλύς τε καὶ τρὺξ αἵματος σεσηστότος. 
᾿Αλλ ἡ μὲν ἔστεν οὐδ᾽ ἐπειχειρητέα, 

1260 ΗΓ δ᾽ ἔστιν ἥττων, ἐνδιδοῦσα φαρμάκοις. 

ψώρα δὲ καὶ λέπρωσις ἔκγοναι δύο 
ἽἼλης μελάγχρου, καὶ διαλλάττουσί πως. 
Ἢ μὲν λέπρα τάχιστα τὴν δορὰν ξέει, 
“ύνει τὲ μέχρι τοῦ βάϑους τῶν σωμάτων, 

1305 Καὶ σχηματίζει κυκλικῶς το χωρίον, 
᾿Αἴφ᾽ οὗ λεπίδες ἐκρέουσιν αὐτίκα" 
ἱῬώραι δ᾽ ἐπεξύσαντο τὴν δορὰν μόνον 
Ἔν σχηματισμιοῖς ποικίλοις τῶν φραυμάτων. 

᾿Ιχὼρ δὲ λεπτὸς σὺν χυμοῖς παχυτέροις 
(3200 “ειχῆνα γεννᾷ" ῥίζα δ᾽ οὗτος τῆς λέπραρ. 

οευκὴ δὲ ἐστε δέρματος πεπογνϑότος 
“Μετάστασίς τις πρὸς τὸ λευκὸν τῆς χρόας. 
Τεννᾷ δὲ ταύτην φλέγματος γλίσχρου φύσις. 
““ευκὴ δὲ τιρωτόρριζος ἀλφὸς τυγχάνει, 

105 7 ρέπων τὸ σῶμα μέχρε τῶν ὁρωμένων. 

Πρόδηλός ἐστε κλῆσις ἐξανϑημάτων" 
“Χυμῶν γὰρ ἄνϑη τυγχάνουσι ποικίλων. 
Ἢ νυκτὸς ἕλχος, νυκτὸς ἀλγύνον πιλέον, 
Φλυκταινοειδές, ὑπέρυϑρον τὴν χρόαν. 

ἀητὸ “ορᾶς φρόνει βλάστημα τὴν μιυρμηκίαν, 
Μικρόν, τυλῶϑες, οἷα μύρμηξ ἐσϑίον, 
Βάσιν πλατεῖαν τῇ φύσει κεκτημένην, 
Τὴν δὲ στενὴν ἔχουσαν ἀκροχορδόνην. 

70 γάγγλιον δὲ συστροφὴ νεύρου πέλει. 

515 ΗΠ φλεγμονὴ δ᾽ ὄγκωσις ἐμστύρῳ ζέσει : ᾽ Φλέγουσα κοινῶς τοὺς πεπονθότας φόπους, 
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Καὶ πᾶς μὲν ὄγκος φλεγμονὴ σπεφλεγμένος "ἢ 
Ἢ κυρίως δὲ φλεγμονὴ κεκλημένῃ 
ἜΣ αἵματος στέφυκεν εἴς τινας τόπους 

180 Χρηστοῦ ῥυέντος, τῷ πάχει τε συμμέτρου. 
Γάγγραινα δ᾽ ἔστε φλεγμονή τις πυρφόρος, 
Νιεκροῦσα δεινῶς τοὺς πτεπονϑότας τόπους. 

ὋὉ δὲ σφάκελος φλεγμονὴ μὲν τυγχάνει" 
Καύσας δὲ πᾶσων τοῦ τύπου τὴν οὐσίαν, 

1:85 Δἰσϑήσεως ἀφῆκεν ἐστηρημένον. 
Σφάκελος αὖϑις ὀστέων σεσημιμένων. 

Ἕρπης χολῆς βλάστημα τῆς ξανϑοχρόου. 

᾿Ερυσίπελας ἐκ χολῆς ξανϑοσιλόκου, 
ὝΕΣ αἵματός τε συμμιγέντος, βλαστάνει, 

ρου Μεταστρέρων τὴν κλῆσιν ὡς πρὸς τὴν ὕλην. 

Βουβῶν δὲ καὶ φύγεϑλον, ἀλλὰ καὶ φῦμα, 
᾿ }|άϑη πέφυκεν ἀδένων καλουμένων. 
Πλὴν ἀλλὰ βουβὼν φλεγμονὴ τῶν ἀδένων, 
Φῦμα «πρὸς ἐκπύησιν ἠρεϑισμένον, 

το Φύγεϑλον ἡ ζέσασα φλεγμονὴ πλέον, 

Ἱεκοῦσα τ᾽ ὄγκον ἐρυσιπελατόχρουν. 

Ὄ γκος δοϑιὴν ἐκ χυμῶν παχυτέρων 
᾽ν σαρξὶ τὴν σύμπηξιν εὐθέως ἔχων. 

Φλυκταινοειδὲς ἡ τερέβινϑος φῦμα. 

30) νϑραξ διφυοῦς αἵματος γέννημα τι, 
Εἰς τὴν μέλαιναν ἐκτραπιέντος οὐσίαν, 
ξχοντος ἕλκος ἐσχαρώδες σὴν φύσιν. 

Ὃ ϑηριώδης καρκῖνος τῶν σωμάτων 
“Ἵπανταχῇ πέφυκε διξοῦσϑαι φύσει, 

ι:05 Ἡάλλον δὲ τιτϑοῖς τῶν γυναικῶν βλαστᾶνει. 

Χολὴ δὲ τοῦτον ἡ μελαντέρα τρέφει, 
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Πληροῖ δὲ κύκλῳ τὰς προκειμένας φλέβας, 
“ἄς ἄν τις εἰχάσειε ϑηρίου πόδας. 

Τὸ δ᾽ ἐμφύσημα πνεῦμα λεπτὸν τυγχάνει, 
130 ἢ] πρὸς τὸ σῶμα τῆς δορᾶς ἠϑροισμένον, " 
Ἢ πρὸς τὰ κοῖλα τῆς κάτωϑε κοιλίας. 

Ὃ σκίρρος ἐστὶν ὄγκος ἐσκληρω μένος 
. Αἰσϑήσεως ἄμοιρος, οἷά τις τύλος. 

Οὐκ ἀκριβῆ δὲ τὸν δυσαίσϑητον λέγε 
11:5 Χυμῶν δὲ τοῦτον ἡ στερίγλισχρος φύσις 

“Γὕὔξει πρὸς ὄγκον καὶ τυλώσασα τρέφει. 

Χοιρὰς δ᾽ ἀδὴν πέφυκεν ἐσκιρρωμένη. 

Τὸ κηρίον δ᾽ ὄγκωσις ἐντετρημένη, ὁ 
Ὡς οἷα σίμβλον βλύξζον ἔγχυμον μέλι; 

13:0 Κὰτὸὰ τράχηλον τὸ πλέον καὶ μαδχᾶλας: 

Ὃ κόλπος ἕλκος οὐδαμῶς συνημμένος. ᾿ 
Κύλπος τυλώδης; ἡ καλουμένη σύριγξ. 

Τοὺς δ᾽ αὖ διὼ σφήνωσιν ἀρϑρώδους πόνους 
Οἱ τεχνικοὶ λέγουσιν ἀγκύλας λόγοι. 

13:5 Τ οία γένη πέφυκεν ἑλμίνϑων μόνα" 
Ἢ μὲν γάρ ἔστε στρογγύλῃ κεκλημένη" 
Ἢ δ᾽ ἀσχαρὶς πέφυκε τὸ τρίτον γένος. 
Ὕλη δὲ πασῶν φλεγματώδης οὐσία. 

Τοὺς λυσσοδήκτους ὧδε φωράσειέ τις. 
1330 Φεύγουσιν ὕδωρ, καὶ δάκνουσιν ὡς κύνες, 

“Ὡς ὑλακὴν πέϊμισπτουσιν ἐξεστηκότὲς, 

“Ἰδροῦσι δεινῶς, σπασμὸν ἴσχουσι ξένον, 

᾿Ερυϑρὸς αὐτοῖς πᾶς ὁ χρως τῶν σωμάτων. 

,ἥς 16᾽ 
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ι ᾿Ὑποσπαϑισμὸς εἶδός ἐστιν ὀργάνου 

1326 Χειρουργικοῦ, πέμνοντος ὁρμὰς ῥευμάτων. 
ὋὉ δὲ σχυφισμιὸς σχῆμα τῆς χειρουργίαρ. 

Τῶν ὑμένων σκλήρωσις ἔκ τινος τρόπου, 
Οἱ γλώσσαν ἀμπέχουσι χιτῶνος δίκην, 
4Ἔεινὸν πέφυκεν ἀγκυλόγλωσσον πάϑος. 

1340} δ᾽ ἀντιὰς «ἰ ; φλεγμονὴ παρισϑμίων, 
Καὶ ξηρότης μάλιστα καὶ δυσχρηστία. 

Ὃ γαργαρεὼν τιλῆκτρον οἷα τυγχάνει 
Φωνῆς ἐνάρϑρου" ῥεῦμα δ᾽ εἰσδεδεγμένος, 
Εἰ μὲν πρόμηκες σχῆμα τῇ τάσει λάβοι, 

1.45 Κίων καλεῖται τεχνιχωτέροις λόγοις" 
Εἰ στρογγύλος δὲ καὶ παχὺς γίνοιτό πως,, ᾿ 
Κλῆσιν σταφυλῆς. καὶ ϑέαν προσλαμβάνει... 

“Χειρουργία τις ἡ λαρυγγοτομία. 

Τὸ στεάτωμα σκληρὸν ἐστι σαρκίον" 
1360 70 δ᾽ ἀϑέρωμα λετιτὸν οἷ᾽ ἄχνη σίτου: 
Ἢ μηλικηρὶς ὡς χλιάζον σώμά τι. 

ργκος δὲ χαῦνος ἀνεύρυσμα τυγχάνει" 
ν νΨ 

- “ ἐξ , ᾽ 
Γεννᾷ δὲ τοῦτον αἰλύπαπρανν οὐσία. 

Ἐ:| βρογχοκήλη τοῦ τραχήλου τυγχάνει 
1856 ̓ Ὄγκωσις, ὡς βοῦν τοῦ βείσχον τάχα. 

᾿Εξόμφαλόν τι ἰσίνν ἐρφυλοῦ πάϑος 

Ἢ συρραγέντος τοῦ παϑόντος ὑμένος,. 
Ἢ συμσεσόντος εἰς τὸν ὀμφαλοῦ τόπον, 
Ἢ συνδραμούσης ὑγρότητος ἐνθάδε, 

ο ο6 Εἔ συρρυείσης αἱμανώδους οὐσίας" 
Καὶ πλεῖοτ᾽ ἂν εἴποις αἴτια πρὸς τὸν λόγον. 

Πόσϑη τὸ δέρμα τῆς βαλάνου τυγχάνει. 

ΣΝ ΣΕ ΣΝ... ... ...... 

ἔξηστ, οἶ 



ὈῈ ΒΕ ΜΈΡΙΟΑ.. 

Ὑποσπαδισμος σχῆμά πως χειρουργίας. 

Φίμωσις ἐστὶν ἢ μὲν ὡς βυουσά πως 
Ν - Υ . ᾽ Υ͂ »" ᾿ 

1305 ἥἄνωϑεν τὴν βαλανον εὐσάρκῳ σκέπῃ" 
ε 5 ἢἰὰὸι ς , ᾿ . ΓΝ 
Η ὃ ὡς ὑποτρέχουσα καὶ γυμνοῦσα πως. 

ε , - [2 « 

Ο ϑύμος εἶδος φύματος τῆς βαλανου" 

“υμαίνεται δὲ ταῦτα καὶ πόσϑην ἴσως. 

Καϑητερισμὸς κύστεως χειρουργία. 

(51 Η σαρκοκήλη ῥευματισμὸς διδύμου. 
Ἢ κιρροκήλη κιρσός ἐστε σωμάτων 
Τῶν ἐκερεφρόντων τῶν διδύμων οὐσίαν. μ 

“Ερμαφροδίτων ἀγχίϑυρος ἡ -φύσις. 

16" 
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ΧΙΨΥ. 

νοι Ὁ πῶς ΡΟ 
ΠΕΡῚ ΛΙΘΩΝ Ζ4ΦΥΝΗΑΜΈΩ Ν. 

1 Κεφ. α΄. ΑἸἰκιολογίσασϑαι μέν σοι ἑὰς ἐν τοῖς λίϑοις 

δυνάμεις οὐκ ἂν τολμιήσαιμι, οὐδὲ μιμήσομαι κατὰ τοῦτο 

φὸ μέρος τῶν δογματικῶν τὴν τιροπετείαν, δυνάμενος ἀφ᾽ 

ἑκάστου πολλὰ δὐρεσιλογεῖν: ᾿Ἑκάστης δὲ τῶν διεγνωσμιέ- 
ἍΨωὼν ἡμῖν λίϑων καὶ ἃς μάλιστα ἀγαπῶμεν οἱ ἄνϑρωπσιοι 
τὸς ἐνούσας δυνάμεις ἀνακαλύψω σοι, ἵνα ἐν καιροῖς αὖ- 
τοῖς χρῷο καί τινα ὠφέλειαν καρτείζοιο σταρ᾽ αὐτῶν, καὶ 
ἵνα τὰς ἀγνώστους ἡμῖν λίϑους ἐάσω τὸν ι᾿Ονοκάρδιον 
καὶ τὴν Ολκάδα, καὶ τὸν Σπογγίτην, τόν 4.6 Ἴει- 

μμωνιάτην, καὶ τὸν Πύγκουρον, τόν τὲ Τριγλίτην, 

καὶ τὸν ἸΠριόφϑαλμον, καὶ τὸν Σακόδιον καὶ Συ- 

ριγγίτην, καὶ τὸν Σχιστόν, καὶ ὅσοι τοιοῦτοι, ὧν τὼ 
ὀνόματα μόνον ἴσμεν, οὐ μέντοι γε αὐτοῖς ἐντυγχάνομεν" 
ἀπὸ τῶν γνωριμωτέρων ἡμῖν ἀπάρξομαι. 

2 β. ΔἜυτίκα ὃ ᾽“δάμιας" χροιὰν μὲν οὗτος ἔχει ὑελί-- 

ζουσαν καὶ στιλαινήν, κραταιός τέ ἔστιν καὶ δύσϑραυστος. 

ἡμιτριταίους πυρετοὺς σβέννυσιν ἐξαρτώμενος. ᾿ 

83. γ. Ὃ Αἱματίτη ς᾽ ὀνομάξεται δὲ οὕτως, ὅτι βρε- 

χόμενος ὕδατι αἱμνατώδὴ χροιὰν ἀφίησι" ὀφϑαλμίας ἰᾶται 
20 μιεϑ᾽ ὕδατος ἐγχριώμενος. 
4 δ. ᾿“μέϑυσος ὑακινϑώδης μέν ἔστι τὴν χροιάν, 

ἰᾶται δὲ καὶ κεφαλαλγίας, καὶ τοὺς πίνοντας οἶνον φυλάτ- 

τει νήφοντας, ὅϑεν αὐτῷ καὶ τοὔνομα. 
δ ε. Ὁ ἀνϑραξ ἐν ᾿Ινδοῖς μὲν ἔχει τὴν γένεσιν" ἐστὶ 
95 δὲ ἄνϑραξιν ἐμφερής, καὶ ὃ μέντοι ἐστὶ τηλεφεγγής, ὁ δὲ ᾿ 

᾿ 
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βραχύτητι μελάντερος. εὑρίσκεται δὲ ἐν ὄρεσιν ἀντιλάμπὼν 

ταῖς ἀκεῖσι ἡλιακαῖς καὶ ποικιλλόμενος μέν. τοῦτον οἱ λι- 

ϑογνώμονες ἴσασι, οὐ μήν γ8ε καὶ τὰς δυνάμεις αὐτοῦ' 
μεμαϑήκασιν, εἰ μὴ μόνον τὸν ἀνϑρακίτην τὸν παρὰ 
Θεσπρωτοῖς γενόμενον, ἔλαττον τὸ πυραυγὲς ἔχοντα, κε- 5 

φαλαλγίας ἰᾶσϑαί φασι παρὰ τῷ κάμνοντι ϑυμιώμενον. 
ς. Ὁ ᾿“χάτης" ἔστε δὲ ποικίλος τὴν χροιὰν καὶ 6 

διηγλαϊσμένος" καὶ ὃ μὲν πάρωχρος, ὁ δὲ φοινικόχρους ἢ 
σαρκοειδής. ᾿Οφϑαλμῶν ῥεύματα καὶ κεφαλαλγίας ἰᾶται, 

. ἐπέχει δὲ καὶ ῥοῦν γυναικῶν καὶ τῷ ὑγρῷ ὕδρωπι ἀντίϑ8-- τὸ 
τὸς ἐστι καὶ τοσοῦτον αὐτῷ τὸ περιὸν τῆς ξηραντικῆς δυ- 
γάμεως, ὡς καὶ ὕδωρ ἀναπίνειν δύνασϑαι καὶ κενὸν ἄγγος 
στοιεῖν. 

ξζ. ὋὉ δὲ Βήρυλλος᾽ τρεῖς δὲ τούτου τοῦ λίϑου 7 

μορφαί" καὶ ὁ μὲν αὐτῶν ἐλαιοβαφής ἐστι τὴν χροιάν, ὁ ιὸ 

δὲ ϑαλάττῃ σπιροσεοικώς, ὁ δὲ λαμπρὸς τὰς αὐγὰς καὶ ὁμο-- 

φυὴς καὶ λάμστων πόρρωϑεν. οὗτος οὖν ὁ λίϑος ἐντάσεις 
ἐάται καὶ σπασμοὺς καὶ ὀφϑαλμῶν ὀδύνας καὶ ἴκτερον. 

ἡ. Ὁ Γαλακτίτης ἀπορρήτῳ βρύεε γάλακτι, ἔνϑεν 8 
γὰρ αὐτῷ καὶ τοὔνομα᾽ κατασπᾷ δὲ γάλα ταῖς γυναιξί" 20 
λήϑην δὲ ἐργάζεται τῶν κακῶν καὶ μνήμην τῶν καλῶν. 
ἀντίϑετος δὲ ἐστὶ καὶ ϑηρίων πιληγαῖς περιασιτὸς γεγονώς. 

θ. Ἴ1ὸ ἤλεκτρον" ἔστι δὲ τὸ μὲν ᾿Ινδιχόν, τὸ δὲ 9 
᾿ ΤΠιψυστικόν. οἰκειοῦνται δὲ παρὰ τὸν ᾿Ηριδανὸν παταμόν. 
ἔνιοι δὲ καὶ δάκρυον αὐτό φασι δένδρου τινός" κοῦφον 55 
γάρ ἐστι καὶ ϑυμιᾶται ὡς ὁ λιβανωτὸς καὶ ἡ μαστιχή. 

ἰᾶται δὲ δυσουρίαν περιαπιτόμενον καὶ πυρετὸν ἀπαλλάτ- 
τεὶ καὶ στομάχου ῥεῦμα ἴστησι. καὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς δὲ 

ἐγχριώμενον ὀξυδορκίαν χαρίζεται. 
Κεφ. ἐ. Ἣ ᾿Ιάσπις φύσει κρυσταλλοειδής, ὀλίγου 10 

ἐπιτεινομένῃη τὴν χροιάν. καὶ ἀρίστη μὲν ἡ. πορφύρουσα, 
δευτέρα δ᾽ ἡ φλεγματικωτέρα παράλευκος" ἔστι δέ τις καὶ 
ἀεροειδής " ἀναστέλλει δὲ ῥεύματα κεφαλῆς καὶ τοὺς ἐφιαλ-- 
τας ἀπωϑεῖται, καὶ λοιμικοῖς ἀντιτάττεταὶ πάϑεσε καὶ ἔτπεε- 
ληπτικοῖς. ᾿Εστι δέ τις ᾿Ιάσπις σμαραγδίζουσα" ἡ δὲ ἐμι-- 35 
᾿φερὴς χίονι, καὶ ἄλλη ἐμφερὴς ἄρνου ἐγκεφάλῳ, ἧς οὔπω 
οὐδεὶς ἐγνώκει τὴν δύναμιν. 
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11 Κεφ. ια΄. Ὁ ᾿Ιδαῖος Τακεύλος ἐν "Ίδὴ τῆς Κρή- 
τῆς γίνεται, καὶ ἐστὶ τὸ σχῆμα δακτύλῳ ἀνδρὸς ἐμφερὴς 
τῷ ἀντίχειρε, τὴν χροιὼν σιδηρόχρους " οὗτος ὃ λίϑος δὲ-- 
καιότατος πάντων τῶν λίϑων ἐστί" τὰς μὲν γὰρ ἐκ τῶν 

5 δικαίων μίξεων γενομένας σπορὸὶς τελειοῖ, φϑείρει δὲ τὰς 

ἀϑεμίστους καὶ παρανόμους: 

12 Κεφ: ιβ΄. Ὁ κρύσταλλος ἔοικε Υδὲ ὕδατι καϑαρῷ 

ἐγκαεὶς δὲ ὑπὸ ἡλίου χροιὰν ἀμεϑύσου μεταλαμβάνει, ἐπὶ 

δὲ τὸ βαϑύτερον φρασιεὶς ᾿Ιάσπιδι γίνεται ὅμοιος. οὗτος 
10 τρόμους ὠπερύκει καὶ ἐκλύσεις νεύρων ἀνατριβόμενος. ́ 

8 Κεφ. “γ΄. Ὁ λυχνέτης" ἔστε δὲ νυκτάλωπος ἀρ- 
φηϑεὶς ἀπὸ τοῦ τραχήλου, ῥούματάώ τς ἐπέχει ὀφϑαλμῶν 

ἐν λινῷ δάκει περιτιϑεὶς τῷ μετώπῳ. 
14 Κεφ. ιδ΄. Ὁ μαγνίτης λίϑος ἐστὶ μέγας καὶ βα- 

το ρὺς. καὶ ἀνώμαλος, καὶ ὃ μέν τὶς ἐπισπᾶται τὸν σίδη- 

ρον, ὃ δὲ ἀνασιτύει" ἀναλυόμενος δὲ γάλακτε ὀξυδορκίαν 
σοιεῖ καὶ μδλαγχολίαν ἰᾶται. 

15 Κεφ. ι΄. ὋὉ ὄνυξ εὐμεγεϑής ἐστι, ὥστε τοὺς ᾽1ν- 
δοὺς πόδας κλίνης ἐντεῦϑεν τορεύειν" διαρϑεὶς δὲ πρὸς 

0 αὐγὴν παντοίαν ἀναφέρει χροιάν, ἢ γὰρ ἀνθρακώδη, ἢ μέ-- 
λαιναν, ἢ σαῤκοειδῆ" ἀναλυϑεὶς δὲ ἐσπτέχεε φαντασίας νυκτε-- 

ρινάς, ὀδοῦσί τε ῥευματιζομένοις πταρατριβόμενος ὠφελεῖ. 

16 Κεφ. ιΞ. Ὁ σάπφειρος ἵστησι ῥεύματα ὀφϑαλ- 
μῶν μετώπῳ περιαφϑείς. ἑλκώσεις ἰᾶται ποϑεὶς μετὰ γά- 

25 λακτος  ξηραντικὸς γάρ ἐστιν εὐ στυπτικος καὶ πυρξετοῖς 

δξέσιν ἀντίϑετος. 

17 Κεφ. ιζ. Σαρδό νυξ ἡ ἜΡΕΣ αὕτη μέσην ἔχει γραμ- 
μὴν λευκήν. ἐστε δὲ μονόχρως. ὀφϑαλμῶν ἵστησι ῥεύματα 

καὶ διεζωσμένη τοὺς τῶν ἐμβούων ἐπέχει ὀλίσϑους. ἡ δὲ 
ἴδ ποικίλη ὠφελεῖ μελαγχολικοῖς ἐξαρτωμένη.. 
18. Κεφ.ιή. Ὁ Σεληνίτης. καλεῖται δὲ οὕτως, ὅτε 

᾿ ᾿ δ᾽’ Ν γν - ’ - 

ὀφϑαλμὸν οἷόν τινὰ ἔχων συναυξόμενον τοῦτον καὶ 

συμμειούμενον “ταῖς τῆς σελήνης αὐξήσεσι καὶ μειώσεσε 
δείκνυται. 

19 Κεφ. ιθ΄. Ἡ ἀμύφανδυς σιραωσοειδής ἐστι καὶ ἠρέμα 

χρυσίζουσα, καί τε καὶ τοῦ γλαυκοῦ παρεμφαίνουσα χρώ- 

μαφος. γενγᾷ δὲ ταύτην καὶ “4 ἰϑιοπία καὶ “ἴγυπτος καὶ 
ι 

’ 
ἄν, ἀμ κω". ἢ» 
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Πέρσις καί τινα ὄρη τῆς ᾿Αττικῆς. αὕτη καταπλαττομένῃ 

μιεϑ᾽ ὕδατος ἐλεφαντικοῖς βοηϑεῖ, πινομένη δὲ μεϑ᾽ ὕδα- 
τος αἵματος ἐπέχει ῥοάς. 

Κεφ. κ. ὋὩὙάκινϑος. τοῦτον “εἰκτει μὲν ῆ Ἴνδων" 20 
ἔστι δὲ ϑαλαττόχρως" ἰᾶται δὲ πνευματώσεις καὶ ῥήγματα ὁ 
μελαγχολίαν τε παύει σὺν ὁξει ποϑ εἰς. 

Κεφ. καί. Χρυσόλιϑος ἀντίϑετον. σχῆμα πιοιεῖ στά-- 21 

ϑεσιν ὀφϑαλμῶν. 

Κεφ. κβ΄. Χρυσήλεκερος. οὗτος φορούμενος περὶ 22 
τράχηλον σβέννυσι πυρετούς. 10 

Κεφ. κγ. Χρυσόπρασος. οὗτος περὶ τοὺς καρ- 23 
ποὺς φορούμενος παρέχει ὀξυδορκίαν, στόμαχόν τ ἰᾶται 
καρδιαλγοῦντας καὶ λύει ἐμπινευματώσεις. 

Κεφ. κὅ΄. Χαλαζίας. λευκός ἐστιν οὗτος καὶ στε- 94 

ρεὸς καὶ κρυστάλλῳ μικρῷ ἐοικῶς. περιαῤτώμενος δὶ ἰᾶται ι5 
σκορπίων πληγάς. 

Κεφ. κε. Τοπάξιον λίϑος ἐσεὶ διαφανής, ὑέλῳ 25 

σταρεμφερής. φύεται δὲ εἰς τὸν ᾿“ρραβικὸν λεγόῤλιενον .- 
πον ἔν τινε πελαγίᾳ νήσῳ, καὶ ἡμέρας μὲν οὐχ ὁρᾶται, 
κρύσοσει γὰρ αὐτοῦ τὸ φέγγος ἥλιος, νυχτὸς δὲ διαλάμιστει 30 

πόρρωϑεν. καὶ τραχὺς μὲν εὑρίσκεται καὶ ἀνώμαλος, φεχνι-- 
κοῖς δὲ ὀργάνοις λεαίνεται. οὗτος μαινομένους ἀποχαϑί- 

στήσι τριβεὶς καὶ ποϑείς. δρᾷ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ περίασττος. 
Κεφ. κΞ. Τούτων δὲ τῶν παρὰ τοῖς λίϑοις δυνά- 26 

μξὼν αἰτίας πολλοὶ ἐθάρρησαν ἀποδοῦναι, τῶν μὲν ἀρχαιο-- 15 
τέρων σοφῶν ᾿ΑἸναξαγόρας καὶ ᾿Βρμπεδοκλῆς καὶ Δημόκρι- 
φος, τῶν δὲ οὐ πολὺ πρὸ ἡμῶν ὁ ἐκ τῆς ᾿“φροδισίας ᾿4λέ- 
ξανδρος ἄγνϑρωπος περὶ πάντων ἁπλῶς εἰσεῖν καὶ τῶν 

ἀπορρήτων τῆς φύσεως προχειρότατος. Σοὶ δὲ ἀποχρώσα 
ἔστω ἡ ἑκάστου τῶν λίϑων δύναμις καὶ ἐνέργεια" τοὺς δὲ 30 
λόγους αὐτών καὶ τὰς αἰτίας παρὰ τοῖς ἄνω ϑησαυροῖς 
ἔασον. 
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ΟΥ, 

ΣΩΡΑΝΟΥ ἘΦΕΣΙΟΥ͂ 

ΠΕΡῚ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΗΑΗΤΑΙΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΘΦ ΟΣ ΤΥ ΜΟΚΡΌΖΤΟῪΎΥ, 

--ὠΟ.-- 5 

ες ΕΚ ΖΝ, ΤΌΤ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ΠΕΡῚ ΜΗΤΡΑ͂Σ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙ͂ΟΣ ΑἸΔΟΙΟΥ͂. 

ἂς ΠΕΡῚ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΆΤΩ Ν. 
“(οεο]ιὶϊΐ : ἢ ᾿ : : ὸ 
Ρν. 44 ἀ. Ἐπὶ κρανίου. Κάταγιμ ἀἁ ἔστι διαίρεσις ὀστοῦ 

κατ᾽ εἶδος δὲ ἐπὶ κρανίου, τὸ μὲν ὠνόμασται ῥωγμή, τὸ 
δὲ ἐγκοττή, τὸ δὲ καμάρωσις, τὸ δὲ ἐγγείσωμα, τὸ δὲ ἐμ- 
σίεσμα, τὸ δὲ ἀποσχεπαρνισμός, ὡς δὲ ἔνιοι λέγουσιν καὶ 

. ἀπήχημα καὶ ἕλιγμα. 

τ β.,. Ῥωγμὴ μὲν οὖν ἐστιν ἀτελῆ ῥήξις ὀστέου παρα-- 
σιλησία ταῖς ὁρωμέναις ἐπὶ τῶν ὑελῶν σκευαρίων, ἡ μὲν 
ἄγαν στενὴ καὶ τριχοειδής, ἡ δὲ ποσῶς πλατυτέρα, διαφέ- 
φουσα κατὰ μῆκος, ἐσιεί ποτε μὲν κατὰ τῶν φυλείστων ἐστι-- 

τὺ διήκει μερῶν τοῦ χρανίου, ποτὲ δὲ ἐνδοτέρω ῥαφῆς ὁρί- ὦ 
ζονται; καὶ κατὰ βάϑος, ἢ γὰρ ἐξ ἐπιπολῆς μόνης ῥήγνυ- 
σϑαι τὴν ἐπιφάνειαν, ἢ μέχρε δισιλόης, ἢ μέχρι μηνίγγων. 
Καταλαμβάνεται δὲ προεσταλμένων τῶν ὑποκειμένων τῇ 
ὄψει, στενοῦ δὲ ὄντος τοῦ τραύματος μηλώσει. “επτῆς 

16 γὰρ μηλωτίδος ἐντεϑείσης τραχύτης ὑποπεσεῖται. Διακρί-- 
ον τ νς ΣΘΑΙ Χ 2-...... 

ψεταὶι δὲ τῆς ῥαφῆς τῷ εὐϑυτενεστέραν μὲν εἶναι τὴν 
ῥωγμήν, νύττειν τὲ καὶ τραχύνειν ἐνιάκις φὰὶ ἐπικείμενα, ὁ 

σκολιωτέραν δὲ τὴν ῥαφὴν καὶ μηδέτιοτε τραχύνουσαν. 
1ὴν δὲ ἄχρε μηνίγγων καταλητιτέον ἐκ τῶν παρεπομένων 

᾿ 
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μιήνιγγε νυσσομένῃ καὶ φλεγμαινούσῃ καὶ διατιυϊσκούσῃ " 
φὴν γὰρ μηδὲν τούτων ἐπιφέρουσαν οὐδὲ καταλαμβάνειν 
εὐχρήστον᾽ τότε γὰρ δεῖται τῆς ἀγασκευῆς ὅταν ἐπιφέρῃ 
τι τῶν εἰρημένων. 

τ γ', ᾿Εγκοπῆὴ δὲ ἐστε ῥῆξις ὀστέου πλαγία γινομένη 9 
διὰ πρόπτωσιν ἐσιάκμου σώματος " καὶ ταύτης δὲ παρὰ τὸ 
βάϑος ἡ διαφορὰ μὐν γόος τῇ ῥωγμιῇ, καταληπιτὴ δὲ τῇ 47 

ὁράσει, μέχρι οὗ ποτε καὶ τὴν τῆς μήνιγγος. ὁρᾶσϑαι παλμον. 
ὃ. Καμάρωσις δὲ ἐστιν δυοῖν ὀστέων ἀνάκλασις 

σιρὸς ἀλληλὰ τὴν συνέρεισιν ποιησαμένων, ὅταν ἔπακμόν τὸ 

τι σφηνωϑὲν μετὰ βίας ἀνασπασϑήῇ, καταλαμβάνει δὲ τοῦτο 
ὄψις. Πρὸς δὲ τὴν σημείωσιν ὄγκος ὑποεσεῖται μετὰ τρα-- 
χύτητος. ᾿ἼἜσϑ᾽ ὁπότε δὲ καὶ τῆς διπλόης σωζομένης, καϑ' 
ὃ συνήρεικεν ἀλλήλοις τὰ χείλη, δὲ ἧς ΜΡ ΡΟΝ κοϑιέ- 
μενον τὸ ἄκρον τῆς μηλωτίδος. 15 

ε. ᾿Εγγείσωμα δὲ ἔστιν ὀστέου ῥαγέντος ὑπὸ τὸ 
ἀντικείμενον ὑποδρομή, ϑλίψιν ἐπιφέρουσα μηνίγγων, σιοτὲ 
μὲν κατὰ πᾶν ἀπολελυμένης τῆς κατὰ βάσιν συνεχείας, 
σιοτὲ δὲ κατά τι μενούσης. 

ς. ᾿Εμπίεσμα δὲ ῥῆξις ὀστέου “τολυμερὴς μετὰ τοῦ 20 
ὑφιζηκέναε τὸ καταγέν, ὡς καὶ ϑλίψιν ἀποτελεῖν. Κατα- 
λαμβάνει δὲ ἑκάτερον ὄψις καὶ μήλωσις " κοιλὸν γὼρ ἑκά-- 
τερον μετὰ τῆς ἐν χύκλῳ τραχύτητος ὑποπίπτει, καὶ σύν- 
εἰκον τὸ καταγὲν ὀστοῦν πάντως. 

ξζ΄. ᾿“ποσκεπαρνισμὸς δὲ ὁλοτελὴς ὀστοῦ ἀπο-- 25 
κοπὴ παράλοξος, καϑάπερ ἐπὶ τῶν σχεσπάρνοις ἀποπελε-- 
κομένων ξύλων" καὶ ἀποσύρματα λέγεται, συναφαιρου- 
μένης καὶ τῆς ἐπικειμιένης σαρκός. 

η΄. ᾿Απήχημα δέ ἐστιν κατ᾽ ἐνίους ἡ ἐκ τῶν ἀντι- 
κειμένων τοῖς πιετιληγόσε μέρεσιν τοῦ κρανίου γενομένη 30 
ῥωγμή, δίχα τραύματος τῶν ἐπικειμένων. 

θ. Θλάσμα δὲ κατ᾽ ἐνίους τὸ ἐπὶ τῶν παιδῶν τοῦ 
ὀστέου κοίλωμα, παραπλησίως τοῦ ἐπὶ τῶν δερματίνων ἢ 
μολυβίνων ληκύϑων ἄνευ ῥήξεως. ὋὉ μέντοι Δημήτριος 
τοῦτο ἐμπίεσμα καλεῖ. ἡ 35 

ἑ. Περὶ δὲ τοῖς ἄλλοις φόσιοις κατάγματα γίνεται, τὰ 
μὲν σχιδακηδὸν ὡς ἀπ᾽ εὐθείας σχίζεται, τὰ δὲ καυληδὸν 
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ἢ ῥαφανηδὸν ἢ σικυηδόν, τὰ δὲ εἰς ὄνυχα ἢ καλαμηϑδὸν 
ὑπολόξως κατὰ πέρας εἰς ἄλληλα, ὥστε περιφέρειαν ἔναγμον 

48 γίνεσϑαι σχήματι ὄνυχος παραπλησίαν, τὰ δὲ κατὰ ἀπό- 
ϑραυσιν ὡς πανταχόϑεν ἀπολελυμένην ἔχειν τὴν συνέχειαν, 

5 τὸ δὲ ἀλφιτηδὸν καὶ καρυηδόν, ὅσα εἰς ἄραγμα πρμε- 

ῥὼς εἰς λεσιταὰ μέρη ῥήγνυται. 
ια΄. Περὶ δεινός. “Ῥινὸς μὲν οὖν καταγείσης σή- 

μδίωσις γίνεται ἡ σκαλίωσις, ἐνίοτε καὶ ἀποθϑραύεταί τι 
μέρος αὐτῆς καὶ διὰ τῶν δακτύλων μετάγεται. Τὴν δὲ 

το ἄνευ πάσης διαστροφῆς ῥῆξιν διὰ μηλωτίδος καταλαμβά- 
,ς ψομεν, ἢ καὶ δακτύλων, ἐπεινυσσομένων τῶν ἐπικειμένων. 

ιβ΄. Περὶ γένυος. Γένυς δὲ ῥαφανηδὸν μὲν πολ- 
᾿ λάκες, -σχεδακηδὸν δὲ ὀλιγάκις κατάγνυται, ποτὲ δὲ καὶ κατὰ 
ϑραῦσιν ἀδιάστροφος μένει, ἢ διαστρέφεται συννεύουσα ἢ 

16 παραλλάσσουαα ἄνω ἢ κάτω, ἔσω ἢ ἔξω περιτρεπομένη. 

Σημειωτέον δὲ τὸ ἐπὶ ταύτης κάταγμα τῇ ὑπεροχῇ καὶ τῇ 

κοίλότητι, καὶ τῇ διαστροφῇ τῇ πρός τι τῶν εἰρημένων 

μερῶν, ὥστε μὴ κεῖσϑαι τοὺς ὀδόντας αὐτοῖς οὐ καταλλή-" 

λως, καὶ τῷ πρὸς τὴν͵ διὰ τῶν δακτύλων πίνῃσιν ψόφον 
20 γίνεσϑαι τὸν νυγμόν, ἐν δὲ τῇ συννεύσει τὴν ὑπεροχὴν 

ἐν «ῇ εὐρυχωρίᾳ τοῦ στόματος εὑρίσκομεν. [Πινομένης δὲ 
σεριοχῆς ἢ κοιλότητος κἂν ζαῖς ἐξαρϑρήσεσι, διακριτέον τὸ 

σρὸς τοῖς κορωνοῖς δαφάγηδον γινόμενον κάταγμωα, διὰ τοῦ 
᾿ κινεῖσϑαι κατὰ τὴν διὰ τῶν δακτύλων παραγωγήν, στὸ 
25 ἐξάρϑρημα δὲ ἀκίνητον εἶναι μέχρι τῆς διαστάσεως. 

ιγ. Περὶ κλειδός. Κλειδὸς δὲ καταγείσης σχιδα-- 
κηδὸν μὲν πλατυτέραν αὐτῆς τὴν ϑέσιν ὁρῶμεν, τιρὸς τὲ 
τὴν ἐπέρεισιν τῶν δακτύλων ἐντυποῦται τὸ δέρμα εἰς παρα-᾿ 

μήκη κοιλότητα, καὶ προσεπινύττεται. “Ῥαφανηδὸν δὲ πρὸς 
30 τὴν ἐπέρεισιν φτῶὧν δακτύλων κινούμενον ὑποσίτιτει τὸ ὁ στοῦν, 

καὶ πρὸς τὴν παραγωγὴν διὰ τῆς ψαύσεως ποίξρν" ὃ δὲ 

ϑωραξ φαίνεται στέγόφερος σεεριτροτιῆς γενομένης, ὁρᾶται 
δὲ καὶ διαστροφὴ καὶ ὀγκὸς καὶ κοιλότης. Εἰς ὄνυχα δὲ τοὺ 

ἄκρον τοῦ κατάγματος στεγνότερον ὑποσίσαει, καὶ σκόλοπι, 
ᾧ παραπλησίως γύσσει τὸ σύγκριμα. ᾿Ἵλφιτηδὸν δὲ πολλά- 

πες, καὶ ἀνωμαλία τοῖς δακτύλοις ὑποτπέστει. 
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ιδ΄, Περὶ ΕΚ ΜῊΝ Τῆς ὠμοπλάτης τὸ μὲν 
φτραπεζῶδες εἰ καὶ σπανίως ῥήγνυται καὶ ἐμπιέξζεται. 

ιἐ. Περὶ ῥάχεως. Ἢ δὲ ῥάχις ϑραύεται, κατα- 
λαμβάνεται δὲ τραύματος μὲν γενομένου διὰ τῆς. ὄψεως, 

χωρὶς δὲ σραύματος ἡ μὲν ἁπλῆ ῥήξις διὰ τῆς πρὸς τοὺς 5 - 

δακτύλους ὑποπίπτει ἀνωμαλίας σὺν τῷ τοπικῷ πόνῳ. 51. 

δὲ ἐμπίεσμα: διὰ τῆς κοιλότήτος καὶ ἀλγήματος νυγματώ- 
δους καὶ γνάρκης τοῦ περικειμένου θραχίονος, καὶ εἴξεως 

καὶ ψόφου. 

ιΞ΄. Περὶ στέρνο υ. Στέρνου δὲ ἡ μεσότης μὲν διαι-- τὸ 
οὐἰταϊ καὶ ἐμπιεξετοὶ, τὸ δὲ ἄκρον ἀποϑραύεται. Τὴν μὲν 

οὖν, ῥῆξιν σημδιωνέον, διὰ τὴν πρὸς τοὺς δακτύλους ἄἀνω-- 
᾿μαλίαν καὶ τοῦ ψόφου. ᾿Εμπίεσμα διὰ τῆς κοιλότητος καὶ 

τῆς συνείξεως, ἑπομένης δυσπνοίας καὶ βηχὸς καὶ νύξεως, 

ποτὲ δὲ καὶ αἵματος ἀναγωγῆς. 15 

ιζ΄. Ἡφδὶ σλευρᾶς. Πλευρᾶς δὲ καταγείσης ἄνω-- 

μἀλία πρὸς τοὺς δακτύλους ὑποπεσεῖται, καὶ ψόφος, καὶ 

διαστροφή, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς τὸ ἔνδον ἀπόνευσις, 
ἄλγημά τε νυγματῶδες μετὰ δυσπνοίας καὶ βηχὸς, ἐνιάκις 
δὲ ἀναγωγῆς αἵματος. Φνῖα ἀούὴρ 

ιη΄. Περὶ ἰσχίων. Τὰ δὲ τῶν ἰσχίων ὀστᾶ κατὰ 
-φέρας ϑραύεται, καὶ κατὰ τὴν μεσότητα παρὰ μῆκος δήγνυ- 

φαι, καὶ ἐμπιέζεται, γυγματώδεις πόνους ἀποτελοῦντα, καὶ 

-φοῦ περικειμέγου σκέλους νάρχαν. Μετακτέον οὖν τὴν ἐσὶ 

ὠμοπλάτης σημείωσιν, ὡσαύτως δὲ κἀπὶ τῶν τῆς ἥβης :5 
θστῶν. 

ιθ. Περὶ βραχίονος καὶ μηροῦ. Βραχίονος δὲ 

Ξ καταγέντος ἢ μηροῦ, διαστροφὴ γίνεται, σαρὸς τοὺς τέσσα- 

ρὰς τόπους, ᾿πλεοναζόντως. δὲ ἐπεὶ μηροῦ γίνεται πρὸς τὸν 
᾿ἔμμσεροσϑεν, καὶ γὰρ εἰς τούτους φυσικῶς ἀκῷ ἀν λρ 30 
| Παρέπεται δὲ ὄγκος εἰς ὃ διαστρέφεται, κοιλότης δὲ ἐξ 

μεφάγεναε, κίνησις δὲ πρὸς τὴν διὸ τῶν χειρῶν παραγω- 
γὴν καὶ ψόφος, καὶ συνέρεισις τοῦ μήκους. 

κ΄. ἩΥΡῚ πήχεος καὶ πνήμης. Τῶν δὲ τοῦ πτήχεος 
ὀοτῶν καὶ τῶν τῆς κνήμης, ἑκατέρων μὲν καταγέντον, 35 

τὰ ὅμοια τοῖς ἐπὶ βραχίονος καὶ μηροῦ, τοῦ δὲ ἑτέρου τῶν 

ὀστῶν ἡ διαστροφὴ μὲν ἧττον. Παραλλάττει δὲ εἰς δύο 
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φόπους, τον ἔμσιροσϑεν καὶ τὸν ὀπίσω" καὶ εἰ μὲν δ πῆχυς 

ἔπαθεν, τὸν ἔσω, εἶ δὲ κερκίς, «τὸν ἔξω" καὶ εἰ μὲν ἡ κνήμη, 
καὶ τὸν ὀπίσω, εἰ δὲ ἡ περόνη, καὶ τὸν ἔμπιροσϑεν.. 

κα. Περὶ ἐπιγονανίδος. ᾿Επιγονατίδος δὲ κατα- 
5 γείσης, κίνησις ὑποπίπτει τῆς κατ᾽ αὐτῆς συνεχείας καὶ 
κοιλότης καὶ ψόφος. ἷ : 

κβ΄. Περὶ καρποῦ καὶ μετακαρπίου καὶ σκυ- 

ταλίδων καὶ ταρσοῦ καὶ δακτύλων. Τὰ δὲ τοῦ 

καρποῦ καὶ μετακαρσοίου καὶ ταρσοῦ καὶ δακτύλων ἁπάν- 
ἰὗτων ὀστά καταγνύμενα, κινεῖται καὶ ψοφεῖ, παρασιλησίως 

δὲ καὶ τὸ κυβοειδές. 

κγ. Περὶ ὦστρ ΠΣ ΒΕ ̓Αστράγαλος δὲ οὐ κα- 
τάγνυται, διὰ τὸ περιέχεσϑαι περόνῃ καὶ κυβοειδεῖ. Διὰ 
δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν οὔτε τοῦ ὠτὸς οὔτε τοῦ τραχήλου ὁ 

15 σπτόνδυλος " κέκρυπται γὰρ τῇ κοιλότητι. 
κα΄, Κοινῶς δὲ ἐπὶ πάντων σημειωτέον κίνδυνον, 

ὅπου μετὰ τραύματος καὶ μετ᾽ ἐκπορστίσεως, τῶν καταγέν-- 
των ὀστῶν γέγονεν ἡ πεῖσις, ἐπινύσσεται δὲ κύρια μέρη 

καὶ συμπάϑεια παραπολουϑεῖ, καὶ μελασμοὶ καὶ ἀφωνίαε 
20 καὶ καταψύξεις. Καὶ εἰς τὰ παρὰ τοῖς ἄρϑροις δὲ γινό-- 

μιδνα, τῶν κατὰ μέσα τὼ κῶλα χαλεπώτερα σημειωτέον᾽" οὐ 
γὰρ ἐξ ἴσου δέχεται τὴν ἐπίδοσιν. Καὶ περὶ καταγμάτων 
ἀπόχρῃ τοσαῦτα. : 

Ἑὰ. Τα-. ΒΙΟΣ ἹΠΠΟΚΡΑΤΟΣΥ. 
ὀγϊοὶϊδ 

ν.075 Κεφ. α΄. ᾿Πιποκράτης γένει μὲν ἦν Κῶος, υἱὸς “Ηρα- 
κλείδου καὶ Φαιναρέτης, εἰς “Ἡρακλέα καὶ ᾿“Ισκληπιὸν «τὸ 
γένος ἀναφέρων, ἀφ᾽ οὗ μὲν εἰκοστός, ἀφ᾽ οὗ δὲ ἐννεακαι-- 
δέκατος. μνημονεύει δὲ τῆς γενεαλογίας αὐτοῦ ᾿Ερατοσϑέ- 

νης, καὶ Φερεκύδης, καὶ ᾿Απολλόδωρος, καὶ "Αρειος ὁ 1αρ- ; 

30 σεύς. 2. Μ]αϑητὴς δὲ γέγονεν “Ἡρακλείδου τοῦ ἰδίου στατρός, 
εἶτα “Ηροδίκου" κατὰ δέ τινας καὶ Γοργίου τοῦ .1εοντίνου 

676 ῥήτορος, φιλοσόφου δὲ “ημοκρίτου ᾿“βδηρίτου" 8. Κατὰ 

δὲ τοὺς Π]ελοποννησιακοὺς ἤκμασε χρόνους, γεννηϑείς, ὥς, ; 

φησιν ᾿Ιστόμαχος ἐν τῷ πιρώτῳ «ιερὶ τῆς ᾿Ιπππτοκράτους αἱτ'ς 

' 

᾿ 
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ρέσεως, κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ὀγδοηκοστῆς Ολυμπιάδος, 
ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῶος ἐρευνήσας τὰ ἐν Κῶ γραμμα- 
τοφυλαχεῖα προστίϑησι, μοναρχοῦντος ᾿Αβριάδα, μηνὸς 
ἀγριανοῦ ἕκτῃ καὶ εἰκοστῇ" παρ᾽ ὃ καὶ ἐναγίζειν ἐν αὐτῇ 

μιέχρε νῦν ᾿Ιπποκράτει φησὶ τοὺς Κώους. 4. Συνασκηϑεὶς 
δὲ ἐν τῇ ἰατρικὴ καὶ τοῖς ἐγκυκλίοις μαϑήμασι, τῶν γονέων 

5 

αὐτοῦ τελευτησάντων, μετέστη τῆς ἰδίας πατρίδος, ὡς μὲν 
καχοήϑως ᾿Ανδρέας φησὶν ἐν τῷ περὶ τῆς ἰατρικῆς γενεα- 
λογίας, διὰ «ὁ ἐμπρῆσαι τὸ ἐν Κνίδῳ γραμματοφυλακεῖον. 
ὅ. "άλλοι δὲ φασιν, ὅτε προϑέσει τοῦ τὼ κατὰ τόπους ἀπο- τὸ 
χελούμενα ϑεάσασϑαι, καὶ συγγυμνασϑῆναι ποικιλώτερον" 
ὡς δὲ Σωρανὸς ὁ Κῶος ἱστορεῖ, ὄνειρος αὐτῷ παρέστη κε- 
λεύων τὴν Θεσσαλῶν γῆν κατοιχεῖν. 

Κεφ. β. Τὴν δὲ σύμπασαν ᾿Ελλάδα ϑεραπεύων 
ἐθαυμάσϑη, ὥστε καὶ ὑπὸ Περδίκκα τοῦ Μακεδόνων βα- 
σιλέως φϑισικοῦ νομισϑέντος παρακληϑέντα δημοσίᾳ πρὸς 

αὐτὸν ἐλϑεῖν μετ Εὐρυφῶντος, ὃς καϑ' ἡλικίαν πιρεσβύ- 

φερος ἣν αὐτοῦ, καὶ σημειώσασϑαι ψυχῆς εἶναι τὸ πάϑος. 
2. ἬἬρα γὰρ μετὰ τὸν τοῦ πατρὸς ᾿“λεξάνδρου ϑάνατον 
Φίλας τῆς παλλακίδος αὐτοῦ, πρὸς ἣν δηλώσαντα τὸ γε- 
“γονός, ἐπειδὴ παρεφύλαξεν ταύτης βλεπομένης παντελῶς 

ἐκεῖνον τρέπεσϑαι, λύσαι μὲν τὴν νόσον, ἀναχτήσασϑαι 
δὲ τὸν βασιλέα. 8. Παρεκλήϑη δὲ ὑπὸ τῶν ᾿Αβδηριτῶν 
πρὸς αὐτοὺς ἀπελθεῖν, καὶ ΖΔημόχριτον μὲν ὡς ἐν μανίᾳ 

19 

677 

20 

ϑεραπεῦσαι, δύσασϑαι δὲ λοιμιοῦ τὴν πόλιν ὅλην. 4. ᾿Αλλὰ 2. 
"καὶ εἰς τὴν ᾿Ιλλυρίων καὶ Παιόνων βαρβάρων γῆν λοιμοῦ 
᾿κατασχήψαντος καὶ δεομένων τῶν ἐκεῖ βασιλέων τιρὸς αὖὐ-- 
ποὺς ἐλθεῖν, παροὺ τῶν πρεσβέων, εἰνα ἦν ἐκεῖ τὰ πολλὰ 
“τῶν πνευμάτων μαϑών, ἐχείνους μὲν ἀπράκτους ἀστέπεμψε. 
ὕ. Συλλογισάμενος δὲ τὴν νόσον ἐπὶ τὴν ᾿Αττικὴν ἥξειν, 
προειπῶν τὸ γενησόμενον, καὶ τῶν σιόλεων καὶ τῶν μα- 

ϑητῶν ἐπεμιελήϑη, τοσοῦτον δὲ φιλέλλην ὑπῆρξεν, ὥστε 
τῆς δόξης αὐιοῦ μέχρι Περσῶν διατιύστου γενομένης, καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ τοῦ ᾿“ρταξέρξου διὰ “Ιστάνιδος τοῦ ᾿Ελλη- 

“5... - ᾿ ι ᾽ 
αὐτὸν ἐλθεῖν, διὰ τὸ σεμνὸν καὶ ἀφιλάργυρον καὶ φιλοι-- 

ς ᾿ ’ -" - ὕ Ὗ 

κπεῖον ἀρνήσασϑαι, ὡς καὶ τοῦτο διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπι-- 

30 

ποντίων ὑπάρχου ἐπὶ μεγάλαις δωρεαῖς δεομένου πρὸς 35 
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στολῆς δηλοῦται. 6. ᾿Ερρύσατο δὲ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα. 
σολεμεῖσϑαι μέλλουσαν ὑπὸ ᾿“[ϑηναίων, Θεσσαλῶν δεηϑεὶς 

678 ἐπιβοηϑῆσαι. διὸ καὶ λαμπρῶν ἔτυχε τιμῶν παρὰ Κώοις. 
7. ̓ Δ“λλὰ καὶ Θεσσαλοῖς καὶ ᾿““ργείοις καὶ ᾿“4ϑηναίοις, οἵ 

σσινες καὶ δεύτερον αὐτὸν ἀφ᾽ ᾿Ηραϊλέους δημοσίᾳ, τοῖς 
᾿Ελευσινίοις ἐμύησαν , κἀϊ πολίτην ἔγραψαν, καὶ τὴν ἐν 

σρυτὰν εἰῳ, σίτησιν ἔδοσαν εἰς ἐκγόνους. 8. ᾿᾿φϑόνως δὲ 

τοὺς ἐπιτηδείους ἐδίδασκε τὴν τέχνην μετοὸὶ τοῦ προσήκον-- 
τος ὅρκου. 

10 Κεφ. γ. ᾿Ετελεύτα δὲ παρὰ “αρισσαίοις, ὅτε καὶ 4η- 

μόκριτος φέρεται τελευτήσας. Καὶ οἱ μὲν ἐννενήκοντα ἐτῶν, 
οἱ δὲ τεε΄ φασίν, ἄλλοι ρ΄, τινὲς ρϑ΄. 3. Τέϑαπτεαι δὲ μιε-- 

φαξὺ Τυρτῶνος καὶ “Ἰαρίσσης, καὶ δείκνυται ἄχρι δεῦρο «ὸ 

μνῆμα, ἐν ᾧ μέχρι πολλοῦ σμῆνος ἦν ἐργαζόμενον μέλι. 
16 ἀφ᾽ οὗ τὰ ἀφϑῦντα παιδάρια χρίουδα παρὰ τῷ τάφῳ ῥα-- 

δίως ἀπήλλαττον αἱ εἰστϑαι. 8.. ᾿Εν δὲ ταῖς πολλαῖς εἰκό-- 
σιν "ἐσχεπασμένος τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ γράφεται, ὡς μέν 
τινὲς λέγουσι, ἐν «τἰλω παράσημον εὐγενείας, καϑάπερ 

᾿Οδυσσεύς. ἄλλοι ὃὲ τῷ ἱματίῳ. καὶ τούτων οἱ μὲν δι᾽. 
20 εὐτιρεσιδίην, ἐστεὶ φαλακρὸς ἦν, οἱ δὲ διὰ τὸ ἀσϑενὲς τῆς 

κεφαλῆς, οἱ δὲ δὴ ἔμφασιν τοῦ δεῖν τὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ 
6079 χώρίον φρουρεῖν οἱ δὲ τοῦ φιλαποδήμου τεκμήριον" οἱ δὲ 

τῆς ἐν τοῖς συγγράμμασιν ἀσαφείας" οἱ δὲ πρὸς παράστα 
σιν τοῦ δεῖν καν τῷ ὑγιαίνειν φυλάσσεσϑαι τὸ βλάπτοντα" 

45 φιγὲς δέ, ὅτι χειρίζων σιρὸς τὸ τῶν χειρῶν ἀπαραπόδιστον 

συμπεριλαμβάνων τὸ τοῦ ἱματίου ευρεμΑ μόνο ἐπενίϑει 
“τῇ κεφαλῆ. 

Κεφ. δ΄. ἹΠορὶ: δὲ τῶν, ΜΝ ΟΝ μδνων: αὐτοῦ πολλὴ ͵ 

γέγονε διαφωνία, ἄλλων ἀλλα’ δοξασάντων, ὅϑεν οὐκ εὑ- 

30 Μαρὲς τὸ περὶ αὐτῶν ἀποφήνασϑαι, διὰ τὸ πολλὲς αἰτίας 

ἐπεισκοτεῖν τῇ κρίσει" πρῶτον τὴν ἐπωνυμίαν" δεύτερον τὸ 

δύνασϑαι τὸν χαρόνεῆρα φῆς φράσεως τηρῆσαι" τρίτον διὰ 

τὸ ἕνα καὶ σὸν αὐτὸν ποτὲ μὲν ῥωμιαλεώτερον,. ἄλλοτε 

ἀσϑενέστερον. διὰ στὴν ἡλικίαν συγγράφειν. καὶ ἄλλας δὲ 

85 μδνὰ φούτων αἰτίας ἔστιν εἰπεῖν. ὥ. ᾿Ἡφιλάργυρος δὲ καὶ 

φρόποις σεμνὸς καὶ φιλέλλην ὑσιῆρχεν ̓  ὅτι καὶ τοὺς ὁμο- 

οϑνεῖς ἐϑεράτπευε συμπάσῃ σπουδῇ, ὡς καὶ λοιμῶν. ὅλας, 
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δύσασϑαι πόλεις, καϑάπερ εἴρηται. ὅϑεν καὶ λαμπρῶν 
ἔτυχε τιμῶν, οὐ παρὰ Κώοις μόνον, ἀλλὰ καὶ ᾿“Ζργείοις 680 
καὶ ᾿΄ϑηναίοις. 8. Παῖδας δὲ κατέλιπε ϑανὼν δύο, Θεσ- 

σαλὸν καὶ δράκοντα " καὶ μαϑητὰς παμπληϑεῖς, ἐπιφανε- 
στάτους δὲ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας, λέγεται καταλιπών. ὅ 

ἘΚΤΩΝ ΠΕΡῚ ΜΗΤΡΑ͂Σ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ͂ 
ΑΙΔ4ΟΙΟΥ. κί. 

Τιωννηοῦὶ 

Ἴ; Μήτρω καὶ ὑστέρα λέγεται ᾿ καὶ δελφύϊ: μήτρα μὲν Ρ. 8 

οὖν, ὅτι μήτηρ ἐστὶ τῶν ἐξ αὐτῆς γενομένων ἐμβρύων, ἢ 

ὅτι τὰς ἐχούσας αὐτὴν μητέρας ποιεῖ. κατὰ δέ τινας, ὅτι τὸ 
μέτρον ἐστὶ χρόνου πρὸς κάϑαρσιν καὶ ἀπότεξιν. ὃ. ᾿Ὑστέρα 
δέ, διὰ τὸ ἐσχάτην κεῖσϑαι τῶν σπλάγχψων, εἶ μὴ πρὸς 
ἀκρίβειαν, ἀλλὰ κατὰ σιλάτος" δελφὺς δέ, διὰ τὸ ἀδελφῶν 
αὐτὴν εἶναι γεννητιχήν. 8. Κεῖται δὲ ἐν εῇ τῶν ἰσχίων 
εὐρυχωρίᾳ μεταξυ κύστεως καὶ ἀπευϑυσμένου ἐντέρου, τούτῳ τ 
μὲν ἐπικειμένη, τῇ κύστει δὲ ὑποκειμένη, ποτὲ μὲν ὅλη, 
ποτὲ δὲ ἀπὸ μέρους, διὰ τὸ κατὰ μέγεϑος ἐξαλλάττεσϑαι. 
4. “Ταῖς μὲν γὰρ νηστίαις μικροτέρα τῆς κύστεως, διὸ καὶ 

ὅλην ταύτην ὑπελήλυϑε' ταῖς δὲ ἐν ἀκμῇ παρϑένοις ἴση 
τῇ κύστει κατὰ τὰ ὑπερκείμενα" ταῖς δὲ προδηλοιεστέθαιξ 20 

καὶ ἤδη διακεκορευμέναις καὶ μιῶλλον σπροχεχυηκυίαις μεί-- 

ζων, ὥστε ταῖς πλείσταις ἐν λήξει τοῦ κόλου προσανα- 

παύεσϑαι. ὅ. Μᾶλλον δὲ ἐν τῷ κυοφορεῖν, ὡς καὶ τῇ 
ὁράσει καταλαμβάνειν ἐστίν, εἰς τιολὺ διογκωμένου τοῦ 
περιτοναίου καὶ τοῦ ἐπιγαστρίου, καὶ ἐκ τοῦ γελβμαα ῥκν: 25 
εἶναι τὸ ὠποτικτόμενον μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ χινώνων καὶ δὅ 
ὑγρῶν" μετὰ δὲ τὴν ἀπότεξιν συστέλλεται μὲν, ἄλλος δὲ 

μεῖζον ἔχει ἐδ μέγεϑος τοῦ πρὸ τῆς ἀποτέξεως τόπου, καί 
ἐστι μείζων τῆς κύστεως. 6. Οὐ κατ᾽ ἴσον δὲ ὑπελήλυϑεν 
αὐτήν κατὰ μὲν γὰρ τὰ ἐμπρόσϑια μέρη προπαλέστερός 30 
ἔστιν ὁ τῆς κύστεως τράχηλος, ὡς ὧν τὴν οὐρήϑραν πέρας 
ἔχων, καὶ ὅλον τῷ γυναϊκείῳ παρατεινόμενος, κόλπῳ, Ζστρ0- 

ἀνακεχώρηκε δὲ ἀπὸ ξῆς ὑστέρας" κατὰ δὲ τὸ ὄπισϑεν 
ἀνωτέρω τοῦ κύστεως συϑιμιένος ὁ τῆς μήτρας ἐστὶ πυϑμὴν 

! 
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κείμενος ὑπὸ τὸν ὄμφαλον" ὥστε τῆς κύστεως τὴν μὲν 
εὐρυχωρίαν ἐπικεῖσϑαι τῷ τραχήλῳ τῆς ὑστέρας, τὸν δὲ 
στυϑμένα καὶ κύστει. Ἴ. Συνέχεται δὲ λεπτοῖς ὑμέσιν ἡ 

μήτρα, πρὸς μὲν τὰ ὑποκείμενα τῇ κύστει" πρὸς δὲ τὼ 
5 ἐπικείμενα τῷ ἀπευϑυσμένῳ" πρὸς δὲ τὰ πλάγια καὶ τὰ 
ἐξόπισϑεν τοῖς ἐμστερυκόσιν ἀπὸ τῶν ἰσχίων καὶ τοῦ ἱεροῦ 
ὀστέου. 8. “ ούτων γοῦν συνελκομένων μὲν διὼ φλεγμονῆς 
ἀνασπᾶται καὶ παρεγπλίνεται" παρειμένων δὲ καὶ χαλωμέ- 

ψων φεροσιίσετει, ζῷον μὲν οὐκ οὖσα, καϑὼς ἐνίοις ἔδοξε, 
τυ τοῖς ἄλλοις δὲ παραπλησίως αἴσϑησιν τοπικὴν ἔχουσα, καὶ 

διὰ τοῦτο συστελλομένη ὑσιὸ τῶν ψυχόντων, χαλωμένη δὲ 
ὑπὸ τῶν ἀραιούνετων. 9. Σχῆμα δὲ μήτρας οὐχ ὡς ἐπὶ 
τῶν ἀλόγων ζῴων ἑλικοειδές" ἰατρικῇ δὲ σικύᾳ παραπλή-- 
σιον. ᾿“πὸ γὰρ περιφεροῦς καὶ πλατέος ἀρξαμένη τοῦ κατὸὺ 

τὸ πυϑμένα πέρατος, πρὸς λόγον ἐπὶ στενὸν συνάγεται τὸ 
στόμιον" τὸ δὲ μετὰ τοῦτο, τράχηλος" τὸ δὲ ἑπόμενον, 
αὐχήν" ἢ συνδρομὴ δὲ τούτων, καυλός. 10. Τὰ δὲ ἑκα- 
φέρωϑεν μετὰ τὴν στενότητα τοῦ τραχήλου πλατυνόμενα 

σιρώτω μέρη, τῶν ὑστερῶν ὦμοι" τὰ δὲ μετὰ ταῦτα, πλευρά" 
οὐ τὸ δὲ ὑποκείμιενον, βάσις" τὸ δ᾽ ὅλον χώρημα, κύτος καὶ 
᾿γάσερα καὶ κόλπος. 11. 10 δὲ στόμιον κατὰ μέσον κεῖται 

φτοῦ γυναικείου αἰδοίου. περισφίγγεται γὰρ ὁ τράχηλος ὑπιὸ 
τῶν πιτερυγωμάτων. τούτων δὲ ἀφέστηκε τὸ στόμιον, ταῖς 
μὲν μᾶλλον, ταῖς δὲ ἧττον παρὰ τὸς ἡλικίας" ὡς ἐπὶ τὸ 

56 πολὺ δὲ τῶν ἤδη τελείαις πέντε ἢ ξξ δακτύλοις. προχειρό-- 
φερον δὲ γίνεται κατὰ τὰς ἀποτέξεις, ἐκτεινομένου. τοῦ τρα- 
χήλου. 12. Διάφορον δὲ ἔχει καὶ τὸ μέγεϑος, πλὴν ἐπί γὲ 
«ῶν πλείστων τῷ κατὰ φύσιν τηλικοῦτον ἐστιν., ἡλίκον τὸ 
ἐχτὸς πέρας τῆς ἀκουστικῆς εὐρυχωρίας. 18. 4ἤσταται δὲ 

30 κατὰ τους καιρούς, καϑάπερ ἐν τῇ ὀρέξει τῆς συνουσίας 
πρὸς παραδοχὴν τοῦ σπέρματος, κὠν ταῖς καϑάρσεσι πρὸς 
ἀπόκρισιν τοῦ αἵματος, κἀν ταῖς συλλήψεσι πρὸς λόγον 
φῆς τοῦ ἐμβρύου συναυξήσεως. ἐν δὲ τῇ ἀποτέξει καὶ τολεῖ-- 
στον προσαγευρύνεται, μέχρι τοῦ χεῖρα τελείαν σταραδέχε- 

35 σϑαι. 14. Κατὰ μέντοι τὴν φίσιν τρύφερόν ἔστε καὶ σαρ- 
κῶδες᾽ ἐπὶ δὲ τῶν ἀδιακορεύτων σομφότητι πονεύμοψος ἢ 

φρυφερείᾳ γλώττης ἐοικὸς" ἐπὶ δὲ τῶν ὠποκεκυηκυιῶν ϑὸ- 
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λοειδέστερον γίνεται, κεφάλῃ πολυπόδος ἢ ἄκρῳ βρόγχου, 
καϑώς φησιν “Πρόφιλος, ὅμοιον, τυλούμενον τῇ παρόδῳ 
τῶν ἀποχρινομένων καὶ ἀποτικτομένων. 1ὅ. Ἢ δ᾽ ὅλη 
μήτρα κατὰ τὸ πλεῖστον δυνάμεών ἐστι νευρώδης. σύγκει- 
ται γὰρ οὐκ ἐκ νεύρων μόνον, ἀλλὰ καὶ φλεβῶν καὶ σαρ- 5 
κῶν καὶ ἀρτηριῶν, ἐξ ὧν τὰ νεῦρα μὲν ἀπὸ νωτιαίας μή- 
ψιγγος λαμβάνει τὴν καταρχήν᾽ αἱ δὲ ἀρτηρίαι καὶ φλέβες 
ἀπὸ τῆς παρακειμένης τῇ ῥάχει κοίλης φλεβὸς καὶ παχείας 
ἀρτηρίας. 16. Ζύο μὲν γὰρ ἀποσχίζονται φλέβες ἀπὸ τῆς 
κοίλης φλεβός. δύο δὲ ἀρτηρίαι ἀπὸ τῆς παχείας ἀρτηρίας, τὸ 
ὧν ἀνὰ μία φλὲψ καὶ ἀρτηρία φέρονται πρὸς ἑκάτερον γε-- 
φρόν" ἔπειτα πρὶν εἰς αὐτοὺς ἐμφυῆναι δισχιδεῖς γιγνό-: 

μεναι, ταῖς μὲν δυσὶν ἐκφύσεσιν εἰς ἑκάτερον νεφρὸν ἐμι-- 
φύονται, ταῖς δὲ δυσὶν τὴν ὑστέραν ἀναπλέχουσιν, ὥστε 
γίγνεσϑαι τεσσάρων εἰς αὐτὴν ἀγγείων ἔμφυσιν, δύο μὲν ι5 
ἀρτηριῶν, δύο δὲ φλεβῶν. ἐκ τούτων δὲ καὶ εἰς ἑκάτερον 
φῶν διδύμων ἀνὰ μία φλέψ, ἀνὰ μία ἐμπέφυκεν ἀρτηρία. 
17. Προσπαραπεφύκασι δὲ ἔξωϑεν οἱ δίδυμοι συνεγγὺς τοῦ 

αὐχένος πρὸς ἑκάτερον σπιλεῦρον ἀνὰ εἷς, καὶ εἰσὶ μὲν ψα- 

φαροὶ καὶ ἀδενώδεις ἰδίῳ σκεπόμενοι μένει" κατὰ σχῆμα 30 
δὲ οὐχ ὡς ἐπὶ τῶν ἀρρένων ὑπομήκεις ὑπάρχουσιν" ὑπό- 
σίμοι δὲ καὶ στρογγύλοι ἐπ᾽ ολίγον «ιλατυνόμενοι κατὰ 57 
βάσιν. 18. Ὃ σπερματικὸς δὲ πόρος ἀπὸ ὑστέρας δὲ ἑκα- 
τέρου φέρεται διδύμου, καὶ ταῖς παρασκευαῖς παρατεϑεὶς 

μέχρι τῆς κύστεως εἰς τὸν ταύτης ἐμφύεται τράχηλον. ἔν- 
ϑὲν δὲ δοκεῖ τὸ τῶν ϑήλεων σπέρμα πρὸς ζωογονίαν [οὐ] 
συλλαμβάνεσϑαι τῷ εἰς τὸ ἐκτὸς ἐκχεῖσϑαι, “τερὶ οὗ περι- 
ἐλάβομεν ἐν τῷ στερὶ σπέρματος λόγῳ. 19. "Ενιοι δέ, καϑὼς 
βούλεται καὶ [Ὁ] Χῖος, καὶ ἕνα κρεμαστῆρά φασιν αὐτοῖς 

ἐμπεφυκέναι᾽" καὶ ἡμεῖς δὲ τοῦτο ἐπὶ τῆς αὐτοψίας ἱστορή-- 30 

καμὲν ἐπί τινος ἐντεροκηλικῆς γυναικός, ἐφ᾽ ἡ ἐν τῇ χεε- 

θουργίᾳ προέτειπετον ὁ δίδυμος, χαλασϑέντων τῶν χαδεχόν- 
των αὐτὸν καὶ περιειληφότων ἀγγείων, σὺν οἷς καὶ ὁ κρε- 
μαστὴρ ὑπερέπεσεν. 20. Ἢ δ᾽ ὅλη μήτρα συνέστηχεν ἐκ 

δυοῖν χιτώνων ἑαυτοῖς ἐσχηματισμένων ἐμφερῶν ταῖς τῶν 35 

χορτῶν ἰσίν. 31. Ὃ μὲν οὖν ἔξωϑεν νευρωδέστερος ἐστι 

κειὸ λειότερος, καὶ σκληρότερος, καὶ λευκότερος" ὁ δ᾽ ἔσω- 
ἃ 17 

ΩΣ] οι 
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ϑὲν σαρκωδέστερος, καὶ δασύτερος, καὶ ἀπαλώτερος, καὶ 
ἐνερευϑέστερος, δὶ ὅλου μὲν καταπεετελεγμένος ἀγγείοις " 

σλείοσι δὲ καὶ ἀξιολόγοις κατὸ τὸν πυϑμένα, καὶ τοῦ 
σπέρματος ἐκεῖ κολλωμιένου, καὶ τῆς καϑάρσεως ἐκεῖϑεν 

φερομένης. 22. Οἱ μέντοι δύο χιτῶνες αὐτῆς συνέχονται 
σιρὸς ἀλλήλους ὑμέσι λαγαροῖς καὶ νεύροις, ὥστε πολλάκις 
ἐπεχκτεινομένων αὐτῶν σιροπίστειν τὴν ὑστέραν, τοῦ μὲν 
γευρώδους χιτῶνος κατὰ χώραν μένοντος, τοῦ δὲ ἔσωϑεν 
κατ᾿ ἐκτροστὴν “ιροσίστοντος. 28. "Πτι κοινῶς ἐπὶ μὲν τῶν 

ι ἀτόχων ἢ μήτρα κατὰ τὸν πυϑμένα στολίδας ἔχει δύο, 

κατὰ «τὸ πλεῖστον σιλοειδῶς ἐνδεδιπλωμένας" ἐπὶ δὲ τῶν 
τετοκυιῶν ἐχτείνεται ὅλη καὶ στεριφερὴς γίνεται. 24. Ζιο-- 

κλῆς δὲ καὶ κοτυληδόνας ἢ σιλεκτάνας καὶ καρδίας κεραίας 

λεγομένας εἶναί φήσιν ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ ὑστέρας, αἵ τινες 
ιό μαστοειδεῖς ἐκφύσεις ὑπάρχουσι, πλατεῖαι μὲν κατὰ βάσιν, 

μείουροι δὲ κατὰ τὸ ἄκρον, ἑκατέρωϑεν κείμεναι τῶν πλευ- 

ρῶν, προνοητικῶς ὑπὸ τῆς φύσεως γεγεννημέναι χάριν 
58 τοῦ τὸ ἔμβρυον προμιελετᾶν τὰς ϑηλὰς τῶν μαστῶν ἐπιε- 

σπῶοϑαι. 38ὅ. Καταψεύδονται δὲ τῆς ἀνατομῆς. Οὐκ 

εὑρίσκονται γὰρ αἵ κοτυληδόνες, καὶ ἀφύσικός ἐστιν ὁ «τερὶ 

αὐτῶν εἰσαγόμενος λόγος, ες ἐν τοῖς περὶ ζωογονίας ὑπο- 
μνήμασιν ἀποδέδεικται. 306. 1 ην μέντοι γε μήτραν οὐχ 
ὑσιολησιτέον κυριότητα πρὸς τὸ ζῆν ἔχειν. οὐ γὰρ προ- 
σίπτει μόνον, ἐπ᾽ ἐνίων δὲ καὶ ἀποκόπιτεται δίχα τοῦ ϑά- 

“5 γατον αὐτὸν ἐπενεγκεῖν, ὡς ἱστόρηκε Θεμισών. ᾿Εν Γα- 
λατίᾳ δὲ τὰς σῦς εὐτροφωτέρας γίγνεσϑαί φᾶσι μετὰ τὴν 

ἐχτομὴν τῆς μήτρας. 27. Πάσχουσα μέντοι πρὸς συμπά- 
ϑειαν στόμαχον ἄγει καὶ μήνιγγας. ἔστι δέ τις αὐτῇ καὶ 
σρος τοὺς μαστοὺς φυσικὴ συμσπάϑεια. μεγεϑυνομένης 

30 γοῦν αὐτῆς ἐν ταῖς ὠκμαῖς, καὶ οἱ μαστοὶ συνδιογκοῦνται" 

καὶ αὐτὴ μὲν τὸ σπέρμα τελεσιουργεῖ, μαστοὶ δ᾽ εἰς τρο- 

φὴν τῶν κυησομένων γάλα παρασκευάζουσι. 28. Καὲ φε- 

ρομένων μὲν τῶν καταμηνίων σβέννυται τὸ γάλα, φεβο- 

μένου δὲ τοῦ γάλακτος οὐκέτι φαίνεται κάϑαρσις" καϑάπερ 

36 καὶ ἐπὶ τῶν δ δυΑ Υ ον συστελλομιένης τῆς ὑστέρας καὶ 

οἱ μαστοὶ τρόπῳ τινὶ μαραίνονται, καὶ πάσχοντος τοῦ 

ἐμβϑούου. στενοῦται τὸ ὁ μέγεϑος αὐτῶν. ἐπὶ γοῦν τὼν κυο- 
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φορουσῶν ϑεασώμενοι ῥηγνυμέγνους τοὺς μαστοῦς. καὶ συν- 
ἀγομένους, γενησομένην προλέγομιεν «ν ἔκτρωσιν. καὶ 
φοιαύτῃ ἹΜμὲὲν ἡ φύσις τῆς μήτρας. 

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ͂ ΑΙΔΟΙΟΥ͂. 

1. Τὸ δὲ γυναικεῖον αἰδοῖον καὶ κόλπος ὠνόμασται. 
ἐχεῖνος ὑμὴν δέ ἐστε νευρώδης καὶ ὑστο τι «τἐριφερὴς ὥσπερ 

ἔντερον, εὐρυχωρέστερον μὲν κατὰ τὸ ἔνδον" στεγότερον 
δὲ χατὰ τὸ ἐκτός, ἐν ᾧ καὶ τοὺς στλησιασμοῦὺς συμβέβηκε 
γίγνεσϑαι. ῶ. Τὸ μὲν, ἔνδον αὐτοῦ μέρος περισπεέφυκεν τῷ 
τραχήλῳ τῆς μήτρας ὡς ἐπὶ τῶν ἀρρένων" τὸ δὲ ἔξω τοῖς 
πτερυγώμασι, τὸ δὲ κάτω τῇ ἕδρᾳ, τὼ δὲ πλάγια τοῖς 
σαρκώδεσι τῶν ἰσχίων, τὸ δ᾽ ἄνω τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως. 
8. Οὗτος γάρ, ὡς ἔφην, ὑπερσεσὼῶν τὸ στόμιον τῆς ὑστέ- 
θὰς καὶ παραταϑεὶς ἄνωϑεν τῷ αἰδοίῳ κατ᾽ ἄκρον εἷς τὸν 

οὐρητικὸν πόρον ἐμφύεται. φαίνεται τοίνυν, ὡς ὃ γυναι- 
κεῖος κόλπος ὑπόκειται μὲν τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως, ἐπί- 
κείται δὲ τῷ δακτυλίῳ καὶ τῷ σφιγκτῆρι καὶ τῷ ἄκρῳ τοῦ 

ἀπευϑυσμένου. 4. Κατὰ δὲ μῆκος ἐστιν, ὡς ἔμπροσϑεν 

ὑσεδείξαμεν, ἄνισος οὐ μόνον παρὰ τὰς ἡλικίας ἢ παρὰ 
τὰς συνουσίας, ἐν αἷς ἐπεχτεινομένῃ ἡ ὑστέρα ὥσπερ καὶ 
τὸ τῶν ἀρρένων αἰδοῖον, ἐσειλαμιβάνει τι τοῦ κόλπου, ἀλλὰ 
καὶ τῇ φύσει, τῷ τινὰς μὲν προσιετέστερον ἔχειν τὸν τρά- 

χηλον, τινὰς δὲ ἄγαν κολοβόν" ταῖς δὲ σιλείσταις τῶν τε- 

λείων ἕξ ἐστε δακτύλων. ὅ. Συμιπεέτιτωκε μέντοι, καὶ στε- 

»ὀτερός ἐστιν ἐπὶ παρϑένων, στολίσι κεχρημένος ὑπο ἀγγείων 

ἀπὸ τῆς ὑστέρας τὴν ἀπόφυσιν εἰληφότων, ἅπερ καὶ κατὰ 
τὰς διακορεύσεις ὀδύνην ἐσειφέρει ἀπλουμένων στολίδων. 

ῥήγνυται γὰρ καὶ ἀποχρίνεται τὸ συνηϑῶς ἐπιφερόμενον 
αἷμα. 6. 1 γὰρ οἴεσϑαι διαπεφυκέναι λετετὸν ὑμένα δια-- 

φράσσοντα τὸν κόλπον, τοῦτον δὲ ῥδήγνυσϑαι κατὼ τὰς δια-- 
κορεύσεις καὶ ὀδύνην ἐπιφέρειν, καὶ ϑᾶττον καϑάρσεις κι- 

γεῖν, τὸν δὲ σωματοποιηϑέντα τὸ ἄτρητον λεγόμενον 
πάϑος ἀποτελεῖν, ψεῦδός ἐστι. . Πρῶτον μὲν γὰρ διὰ 

τῆς ἀνατομῆς οὐχ εὑρίσκεται" δεύτερον δὲ ἐπὶ τῶν σταρ-- 
ϑένων ἔχρην ὠντικόσιτειν τὶ τῇ μηλώσει" νυνὶ δὲ μέχρι 

βάϑους ἄπεισιν ἡ μήλη. 8. Τρίτον δέ, εἰ κατὰ τὰς δια-- 
17 
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κορεύσεις δηγνύμενος ὅδ᾽ ὑμὴν ὀδύνης γίνεται παραίτιος, 
ἔχρην ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ τῶν παρϑένων ἔμπροσϑεν. τῆς δια- 

κορεύσεως ἐπιφανείσης καϑάρσεως περιοδυνίαν πιαρακολου-- 

ϑῆσαι, κατὰ δὲ τὴν διακόρευσιν μηκέτε" καὶ ἄλλως, εἰ σω-- 
5 ματοποιηϑεὶς ὃ ὑμὴν τὸ ἄτρητον ποιεῖ πάϑος, ἔδει κατὰ 
τὸν αὐτὸν τρόσπιον εὐρίσκεσϑαι διηνεκῶς αὐτόν, ὃν τρόσιον 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἕκαστον ἐπὶ τοῦ ἰδίου τόπου 
πάντοτε ϑεωρούμενον' νυνὶ δὲ ἐπὶ τῶν ἀτρήτων ὁ δια- 
φράττων ὑμὴν αὐτὸν τὸν πόρον, ποτὲ μὲν κατὰ πρόχειρα 

10 μέρη τῶν σπιτερυγωμάτων εὑρίσκεται, ποτὲ δὲ κατὰ μέσον 
τοῦ αἰδοίου, ἄλλοτε δὲ κατὰ μέσον τὸ στόμιον τῆς ὑστέρας. 

60 9. Τοιοῦτος μὲν οὖν ἐστι καὶ ὁ γυναικεῖος κόλπος" τὰ δὲ 

ἔξωϑεν αὐτοῦ καὶ φερόμενα πτερυγώματα καλεῖται τρόπῳ 
τινὶ χείλη τοῦ κόλπου καϑεστῶτα᾽ σαχέα δέ ἐστι καὶ σαρ- 

1 χώδη καὶ πρὸς μὲν τὰ κάτω ἑκάτερον εἰς μηρὸν ἀποτελευτᾷ, 
καϑάπερ ἀλλήλων ἀποσχισϑέντα. 10. Πρὸς δὲ τὰ ὕσερϑεν 
εἰς τὴν λεγομένην ἀπολήγει νύμφην" αὐτὴ δὲ τοῖν δυοῖν 
σιτερυγωμάτων ἐστιν ἀρχή" τῇ φύσει δὲ σαρκίδιὸν ἐστι 
ὡσανεὶ κυῶδες. 11. Νύμφη δὲ εἴρηται διὰ τὸ νυμφετο- 

0 μέαις ἐπὶ τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως. καλεῖται δὲ οὐρήϑρα. 

ἡ δὲ ἐντὸς στολιδώδης, τραχεῖώ τε καὶ κοίλη. 12. Ζιαφέρει 

δὲ τῆς ἐπ᾽ ἀνδρῶν ἡ ἐπὶ ϑηλειῶν κύστις" ἐκείνῃ μὲν γὰρ 
μιδίζων ἐστὶ καὶ σκολιὸν ἔχει τὸν τράχηλον" αὕτη δὲ μι-- 
κροτέρα καὶ εὐθυτράχηλος. 
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ΧΥΙ. 

ΘΙ ΟΦ, ΜΟΥ, 

ΠΕΡῚ ΟΥ̓͂ΡΩΝ ΒΙΒΑΙ͂ΟΝ. 

ΠΡΟΟΙΜΊΙὋΟΝ. : ᾿.. 

Τὴν περὶ τῶν οὔρων πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἀρχαίων Ρ. θά 
ἰατρῶν ἐπεχείρησαν γράψαι, ὧν πρῶτος ἁπάντων ᾿ἵπαο- 
κράτης ὁ Κῶος, οὗ τοῖς βιβλίοις ἐνετύχομεν. Μετὰ δὲ 
τοῦτον Γαληνὸς ὃ ϑαυμάσιος ἰατρὸς ἐπεχείρησε τε καὶ 
ἔγραψεν" εἶτα μετ᾽ αὐτὸν Μάγνος ἰατροσοφιστής. 2. Οὗ- 5 
τοι μὲν οὖν οἱ ἄνδρες ἐπαίνων εἰσὶν ἄξιοι, ὅτι πιρώτοι ταῖς 
ἐπιβολαῖς ἐχρήσαντο καὶ ἐσπούδασαν εὑρεῖν τι χρήσιμον 

ἐν τῷ βίῳ" οὐδεὶς μέντοι γε τῶν ἀνδρῶν τελείαν καὶ ἀνελ- 
λυτῆ τὴν διδασκαλίαν ἐποιήσατο. 8. Ὁ μὲν γὰρ ᾿ἴππο- 
κράτης περὶ οὔρων ἐξηγησάμενος ἄλλοτε ἀλλαχοῦ ἐν ταῖς τὺ 
σιραγματείαις αὐτοῦ κατασποράδην γένη τε καὶ εἴδη καὶ 

διαφορὰς αὐτῶν καὶ τὰς ἐξ αὐτῶν διαγνώσεις τε καὶ προ- 

γνώσεις ἐν ταῖς ἐσομέναις τῶν μορίων διαϑέσεσι παρὼ φύ- 
σιν, ἔν τε τοῖς ὑγιαίνουσι σώμασι, καὶ ἐν τοῖς ὀξέσι νο- 

σήμασιν, ἐλλιστῆ τὴν διδασκαλίαν κατέλιπεν. 4. ᾿Ὡσαύτως 15 
δὲ καὶ ὁ μετ᾽ αὐτὸν Γαληνὸς ἐν τῇ περὶ κρίσεων πραγματείᾳ 66 

αὐτοῦ συνϑείς τὸ καὶ διδάξας περὶ οὔρων πολλὰ ἀδιόριστα 

καὶ ἀσαφῆ κατέλιτιε κατά τὸ γένη καὶ εἴδη καὶ διαφορᾶς. 
ὅ. ᾿Αἰκολούϑως δὲ τούτοις ἐπιγενόμενος ὁ Μάγνος, ἰατρὸς 

μὲν τῷ λόγῳ, ἄπειρος δὲ τῷ πράγματι, μεταχειρισάμενος :0 

καὶ αὐτὸς τὴν περὶ αὐτῶν τέχνην, καὶ κατὰ διαίρεσιν 
ἀρξάμενος τάς τε διαφορὰς αὐτῶν καὶ τὰ εἴδη συνέγραψε, 
καὶ τὰ διαγνωστικὰ σήματα τὰ ἐξ αὐτῶν γινόμενα ἢ μέλ- 
λοντα γίνεσϑαι σιολλὰ παραλισιὼν ἀτελῆ καὶ αὐτὸς τὴν δὲ- 
δασκαλίαν κατέλιπε, ὡς πολλὰ ξητεῖσϑαι παρὰ τῶν μυδνέ- τ 
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σειτα γινομένων ἰατρῶν καὶ μηδαμοῦ τὴν λύσιν δυναμέ- 
- Φ , . « γὼν ἑυρεῖν, ἀναγκάζεσϑαι ζητεῖν ἑτέραν διδασκαλίαν, καὶ 

ι , ἂν - 

“ἢ ματὴν ἐκ τῶν διδαχϑέντων τηρεῖν καὶ στοχάζεσϑαι τὸ 
᾿ Ε - - , - 

ἐξ αὐτῶν τῶν φαινομένων ἀφανῆ πράγματά τὲ καὶ δια- 
, « , - » , , " 

ὁγψοήματα. Ὁ. ΗΠ γὰρ τῶν οὔρων ἐπιτήδειος ϑεωρία φανερὰ 
᾿] ᾽ ἊΨ ᾽ , - 

γενομένῃ τοὺς ἀφανεῖς πάσχοντας τόπους διαγινώσκει πῶς 
, ν ᾿ “« - “ 

τε διάκεινται καὶ κατὰ ποίαν κρᾶσιν αὐτῶν ἕκαστος πάσχει, 
. , ͵ ὦ ς 

ἢ κατὰ φύσιν διάκειται, ἢ τοῦ κατὰ οὖσιν ἐξεστηκὼς παρὰ 
Π - Ἁ ΄ - 

φυσιν διετέϑη. 7. ἧς γὰρ αἱματοποιητικῆς δυνάμεως 
, ν᾿» Ε ᾿ ν᾽ ᾽ - » 

ιῦ κατὰ τὸ ἴδιον ἔργον ὁκλασάσης ἄγγελος ἀψευδὴς ἡ τῶν οὔ- 
Ε ᾿ » ᾿ 

08 ρων ἀκριβῆς ϑεωρία πέφυκεν᾽ 8, Οὐκοῦν δέον ἡμῖν ἐστι 
" “, " 

σεδρὶ οὔρων μέλλουσι διδάξαι, ἐπικαλέσασϑαι Χριστὸν τὸν 
5 " " τς ᾿ ᾿ ἢ ; ι ς ᾿ 
ἀλήϑινον ϑεὲὸν ἡμῶν ἀρωγὸν καὶ βοηϑον χαὶ ὁδηγὸν γε- 

, τ ᾿ “ 

ψέσϑαι εἰς τὴν τοιαύτην διδασκαλίαν, ὅπως ἀξιωϑείημεν 
- ΕΣ “ ΄ 

15 ἀνελλιπῆ καὶ ἀνυστέρητον ταύτην ἀποτελέσαι. 9. Χρὴ οὖν 
ς - , ε ," ἡμᾶς πιρότερον ὁρίσασϑαι, «ἰ ἐστιν αὐτὸ «ὁ οὖρον ἐτιδιτὼ 

- ᾿ - 

διασαφῆσαι τὸν τόπον; εἰς ὃν γεννᾶται, εἶτα τὸν τύπον, 
3 .«᾿ , ᾿ -δϑ “ 2 ῳ αὶ 

εἰς ὃν διακρίνεται" καὶ εἶϑ᾽ οὕτως ἀπάρξασϑαι τῆς δι- 
, , Ἂν 

δασκαλίας κατὰ τε γένη καὶ εἴδη καὶ διαφορὰς αὐτῶν. 

20 α΄. Τί ἔστι τὸ οὖρον. 

Οὖρον τοίνυν ἐστὶ τὸ περιήϑημα τοῦ αἵματος" τοῦτο 
Π - ᾽ κὺ 

δὲ ἄλλοι ὀρρώδες περίττωμα ἐκάλεσαν, ἀλλοι δὲ ὑδατῶδες, 

ἄλλοι δὲ ἰχῶρα αἵματος. Περὶ μὲν οὖν τῶν ὀνομάτων 
αὐτῶν οὐδεμία φιλονεικία. 

2ὅ β΄. Περὶ τόπου εἰς ὃν γεννᾶται τὸ οὖρον, καὶ εἰς ὃν διακρίνεται. 

1. Τενγᾶται τοίνυν τὸ οὖρον ἐν τῇ στελεχιαίᾳ φλεβὲ 
κατὰ τὼ σιμὰ τοῦ ἥσατος κατεσπαρμένῃ, ἐν ἡ καὶ ἡ αἱ- 

70 ματοποιητικὴ δύναμις «το ἔργον αὐτῆς ἀποτελεῖ. ὦ. ᾿Εσετὶ 

δὲ ἡ γένεσις αὐτοῦ τοιάδε" τοῦ αἵματος κατασκευασϑέν-- 
ϑ0φος καὶ ταραχῆς ἐν αὐτῷ γενομένης, ὅσον μὲν κοῦφον καὶ 

᾽ ΄ , Γ , 

ἀνωφερὲς ὅπερ καὶ ξανϑοχολικὸν στερίττωμα τὶ πέφυκεν. 

εἶναι, λαμιβάνει αὐτὸ ἡ χοληδόχος κύστις διὰ τοῦ αὐτῆς 

σιύρου, πλησίον κειμένῃ τοῦ ἥσπιατος᾽" τὸ δὲ γεῶδες καὶ οἷον 

φρυγῶδες τοῦ αἵματος ἕλκδε ὁ σπλὴν διὰ τοῦ αὐτοῦ πόρου" 

86 καταλείπεται γοῦν τὸ ὑδατῶδες π«ιερίστωμα οὖν τῷ αἵματι. 
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9. “1 οῦτο λαμβάνοντες οἱ νεφροὶ διὸ μέσης τῆς κοίλης φλε- 

βός, εἰδοττοιοῦσιν αὐτὸ εἰς οὔρου κατασκευήν. 4. Φαίη 

δ᾽ ἄν τις εἰκότως, διὰ τί τῆς χοληδόχου κύστεως καὶ τοῦ 

σπληνὸς ἐκ τῶν σιμῶν τοῦ ἥπατος λαμβανόντων τὰ τοῦ 
αἵματος περιττώματα, μη) καὶ οἱ νεφροὶ ἐγγὺς κείμενοι 5 
ἐλάμβανον τὸ ὑδατῶδες περίττωμα ἐκ τοῦ αὐτοῦ πόρου; 
καὶ λέγομεν μεγάλης ἕνεκα χρείας τοῦτο ἡ φύσις ἀπεκρά- 

φήσεν. ὅ. Ἢ γὰρ στελεχιαία φλέψ, ἡ τὸ αἷμα κατεργαζο- 
μιένηῃ, ἐν τοῖς σιμοῖς φοῦ ἥπατος κειμιένη,. συμβάλλει κατὰ 
τὰ κλώνια αὐτῆς τῇ κοιλῆ φλεβί, τῇ κατὰ τὰ κυρτὼ τοῦ τὸ 

ἥπατος κειμένῃ κατά τινας πόρους στενοὺς καὶ τροχοειδεῖς. 

0. Τοῦ οὖν αἵματος κατὰ τὴν σύστασιν σταχέος ὄντος καὶ 
ειἢ δυναμένου τὰς στενὰς ἀκωλύτως ὁδοὺς διαπεράσαι, 
ἐδεήϑη συμπαρεῖναι αὐτῷ τὸ ὑδατῶδες περίττωμα, ἵνα τῇ 
λεσυτότητι τοῦ ὀρρώδους περιυτώματος εὐκόλως σὺν αὐτῷ ι5 
διοδεύσῃ καὶ τὸ αἷμα πρὸς τὴν κοίλην φλέβα. 7. ᾿Επὼν δὲ 
ὠϑισϑῇ τὸ τοιοῦτον περίττωμα κατὰ τὸ πρέμνον τῆς κοίλης 72 
φλεβός, ὅπερ ἐπίκειται τῇ ῥάχει ἄνωϑεν ἕως κάτω, 5" ἢ 
οἱ νεφροὶ τὸ τοιοῦτον περίττωμα δεξάμενοι, εἶϑ᾽ οὕτως 
εἰδοστοιήσαντες αὐτὸ καὶ εἰς οὔρου σύστασιν μεταβαλόντες 30 
διὰ τῶν οὐρητήρων ἀποπέμπουσι κατὰ τὴν οὐρηδόχον κύ- 
στιν. 8. Καὶ εἰ μὲν εἱλικρινὲς καὶ καϑαρὸν τὸ αἶμα ἀπο-- 
φελεσϑῆ, δῆλον ὅτι καὶ τὸ αὐτοῦ περίττωμα τοιοῦτον ἂν 

γένοιτο" εἰ δὲ κατά τινα ἀποτυχίαν ἡ αἱματοσοιητικὴ δύνα-- 

μὲς ἐμσοδισϑῇ τὸ ἔργον αὐτῆς τελειῶσαι, τοιοῦτον ἂν γέ- 25 

ψοιτο καὶ τὸ ὑδατῶδες περίττωμα, ὅπερ καὶ οὖρον ἐκαλέσα--: 
μεν. 9. Διὰ τοῦτο ποτὲ μὲν λεπτὰ τὰ οὖρα καὶ λευκὰ 
φαίνεται, ποτὲ δὲ παχέα, ὠμοτέρου ποὺ τοῦ αἵματος γε-- 

γονότος καὶ ἀτελοῦς τῆς αἱματοσοιητικῆς δυνάμεως καὶ 

πέψεως γεγονυίας καὶ οἷον ὠμοτέρας᾽ ἄλλοτε δὲ καὶ ὑπτερ-- 30 
οστηϑέντος καὶ οἷον ὑπερζέσαντος τοῦ αἵματος, τοιοῦτον 

καὶ τὸ αὐτοῦ περίττωμα. γενήσεται, ὥστε διὰ τὰς τοιαύτας 
αἰτίας καὶ στὸ οὖρον κατ᾽ εἶδος μεταβάλλεται. 

γ΄. “Περὶ τοῦ κατὰ φύσιν οὔρου. 724 
᾽» κα - ᾽ 4 

1. δίπωμεν οὖν περὶ τοῦ κατὰ φύσιν οὔρου, τοῦ ἐκ: 
» 7 - “- - “ “ 9 . «ἧς ἀκριβοῦς κατασχευῆς τοῦ αἵματος. γεγονότος, ὁποῖον 
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- 7 ε δεῖ εἶναι, καὶ ὁρισώμεϑα τὸ ἄριστον οὖρον, ὅπερ καὶ κατὰ 
[2 ᾽ , « δι στ ͵ - οὖ ᾽ 

φυσιν ὠνόμασται, ἵνα τὸ ὑπερβάλλον τοῦδε ἢ ἐλλεῖπον, οὐ 
᾿ " ᾽ ᾿ ᾿ , , ᾽ ᾿ 

κατὰ φύσιν, ἀλλὰ παρὰ φύσιν λογιζώμεθα. 2. "Ἔστιν οὖν 
- “ 

ὁ κανὼν τοῦ κατὰ φύσιν οὔρου τοιόςδε" "ἄριστόν ἔστι, 
οκαϑώς φησιν ᾿Ιπποχράτης τὸ λευκὴν καὶ λείην καὶ ὁμαλὴν 

γ᾽ ’ 

ὑπόστασιν» ἔχον" δηλονότι ἐπακολουϑούσης συστάσεως συμ-- 
μέτρου, ἢ χρώματος τοῦ δέοντος ὡς εἶναι τὸν ὁρισμὸν «ὃν 
ὁριζόμενον τέλειον. 8. Οὖρον ἀριστὸν ἐστι «ὁ συστάσει 
σύμμετρον" τῇ δὲ ὑποστάσει λευκὸν καὶ λεῖον καὶ ὁμαλόν. 

10 τῷ χρώματι πυρρόν τε καὶ ὑπόπυρρον καὶ ὀλίγον τε μέτοχον 
«τοῦ ξανϑοῦ διὰ τὴν στιλοευνότητα καὶ τὸν χρόνον ὁμοίως 
ἐσακολουϑοῦν. 4. Ὁ μὲν γὰρ Γαληνὸς τὸ ὑπόσυρρον καὶ 

.« ἧς », ων - ἀν τὰκ ͵ ᾿ 
ὑπόξανϑον ἄριστον ἔφησεν εἶναι" ὁ δὲ Μάγνος τὸ πυρ- 
ρόν τὸ χαὶ ὑπόπυρρον" ἡμεῖς δὲ ἐν συμμετρίᾳ ἀμφοτέ- 

᾿όθὼν πεποιήκαμεν" ὅσα δὲ κατά τι τῶν τεσσάρων τούτων 
Ε μ “ , ἢ ἐλλείσεει ἢ σιλεονάζει, ταῦτα μὴ κατὰ φύσιν λέγομεν γί- 

ψεσϑαι. 

76 : δ΄. Περὶ τῆς συστάσεως. 

1. Περὶ μὲν οὖν τῶν χρωμάτων καὶ περὶ ὑποστάσεως, 
"Ὡ οὐ τοῦ παρόντος λέγειν καιροῦ" σπροΐῖων γὰρ ὁ λόγος δι-- 

δάξει. Κατὰὼ δὲ τὸ “ιἀαρὸν εἴστωμεν «τερὶ συστάσεως, ἐπειδὴ 
σιν οὖρον κατ᾽ οὐσίαν αὕτη ἡ οὐστασίς ἐστιν. 3. ᾿Η γὰρ 
οὐσία τοῦ οὔρου ὑγρότης ἐστί᾽ ταύτην δὲ τὴν ὑγρότητα 

σολλοὶ τῶν ἀρχαίων καὶ σοφωτάτων ἰατρῶν χύμα ἐκάλε-- 
26 σαν, ὅτε κεχύσϑαι ἐν αὐτῷ τι ϑεωρεῖται. 8. Ταύτης τῆς 

συστάσεως αἱ σιρῶται διαφοραὶ δύο εἰσί, λεπτότης καὶ σπτὰ- 

χύτης, καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν μικτή, σύμμετρος. 4. Αὕτη ἡ σύμ-- 
ἕξτρος ἐπειδὴ κατὰ φύσιν ἐστίν, οὐ διαιρεῖται" ἡ δὲ λεπτὴ 

σύστασις ἢ οὐρεῖται λεσιτὴ καὶ μένει λετιτή, ἢ οὐρεῖται 
30 λεσττὴ καὶ ἀναϑολοῦται καὶ γίψεται παχεῖα καί ἐστιν ἡ μὲν 

σιροτέρα ἄπεστος ἐσχάτως, ἡ δὲ ἀναϑολουμένη καὶ εἰς σπιά-- 
ος μεταστοιουμένῃ σιέψεως ἀρχὴν δηλοῖ λαμβάνειν, ὅ. ᾿426-- 
αὐτως δὲ καὶ ἢ “παχεῖα τέμνεται διχῆ" ἢ οὐρεῖται σιαχεῖα 
καὶ μένει οὕτως ἢ οὐρεῖται μὲν παχεῖα, καϑισταμένη δὲ 

36 γίνεται λεσιτή" καὶ δηλοῖ ἡ μὲν πιροτέρα τὴν ταραχὴν ἐν 

τῷ σώματι γιγνομένην τῶν χυμῶν ἰσχυράν, ἡ δὲ δευτέρα 
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φὴν μὲν ταραχὴν διακρίνεσθαι, Ἂ" δὲ αἱματοποιήσεως 
πέψιν ἤδη διεγείρεσϑαι. 

ἐ. Περὶ τῆς λεπτῆς συστάσεως μετὰ τοῦ λευκοῦ χρώματος. 78 

1. Πλέξωμεν οὖν δὴ τῷ χρώματι τὴν σύστασιν καὶ 
διορισώμεϑα τὰ ἐξ αὐτῆς γενόμενα τῶν συμτιλοκῶν σημεῖα ὁ 

ἔν τὸ τοῖς ὑγιαίνουσιν ἀνθρώποις καὶ τοῖς ὁπωσοῦν ψο- 
σοῦσι. ἃ. Καὶ ἐπειδὴ τὸ λευκὸν χγρώμα προηγεῖται τῶν 
ἄλλων χρωμάτων, καὶ ἡ λεπτὴ σύστασις τῶν ἐν τῇ συστάσει 
ποιοτήτων, συνϑήσωμιεν πρότερον λεπτὴν καὶ λευκὴν σύ-- 
στασιν. 8. Ἢ μὲν οὖν λεπτὴ καὶ λευκὴ σύστασις τοῦ οὔ- τὸ 
ρου πολλὰ σημαίνει. Οὖρον γὰρ ἐλϑὸν πάνυ λευκὸν καὶ 
λετὸν ἐν ὑγιαίνουσιν ἀγνϑρώσιοις πολυποσίαν σημαίψει 
μετὰ δαψιλοῦς τροφῆς, καὶ μάλιστα εἴ ἐστιν ὁ οἶνος ἐξί-- 
φηλος. ,,Οὖρον τοιοῦτον ἐν τοῖς παισὶν οὐρηϑὲν κακόν" 
τὸ γὰρ ὑδατώδη οὖρα τοῖσι παιδίοισε κάκιστα." 4. Οὐὖρον ι5 
τοιοῦτον ἐλϑὸν σημαίνει ἀσϑένειαν δυνάμεως ὡς ἐπὶ τοῦ 
κατὰ φύσιν γήρως, καὶ ἀσϑένειαν χρονίου νοσήματος τοῦ 
ὀνομαζομένου παρὰ τοῖς σοφοῖς τῶν ἰατρῶν ἐκ νόσου γῆ- 
ρας. ὅ. Οὐὖρον λετιτὸν καὶ λευκὸν χαὶ πολὺ οὐρούμενον 
καὶ ἀϑρόως, διαβήτην σημαίνει, ὃν οἱ σοφοὶ τῶν ἰατρῶν ὁ 
εἰς ἀμίδα διάρροιαν ἐκάλεσαν [καί τις τῶν σοφῶν αὐτῶν 
ἐξοχώτατος εἰς οὖρα διάρροια»], ἄλλοι δὲ διψακόν. 6. Οὐ 
χατὰ φύσιν ἔχοντος δηλονότι τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ παρὰ 80 

φύσιν διατεϑέντος διὰ ϑερμὴν δυσκρασίαν τῶν νεφρῶν, 

τὸ τοιοῦτον οὖρον ἔῤχεται. 7. Οὐὖρον λετιτὸν καὶ λευκὸν 95 
οὐρηϑὲν ἐν πυρέττουσιν ἀμφημερινον διαλείποντα σημαίνει 
διὰ τὸν τοιοῦτον χυμόν" καὶ ἐπὶ τῆς ψυχροτέρας κράσεως 
τοῦ ἥπατος λετιτὰὶ καὶ λευκὰ ἐξουροῦνται" καὶ δ ἔμφραξιν 
ἔρχονται ὅμοια, ὡς ἐπὶ τῶν γνεφριτικῶν, καὶ ὡς ἐπὶ τῶν 

τεταρταίων ἐν ταῖς ἀρχαῖς. 8. Οὖρα λεπτὰ καὶ λευκὰ καὶ 30 

ἐπὶ τῶν ὑδρωπικῶν ἔρχονται διὰ τὸ σλεονάζον αἴτιον. 
9. Οὖρα λεπτὰ καὶ λευκὰ τετραμμένοις τράχηλον καὶ κε- 

φαλὴν καὶ ὥμους βαρυνομένοις σκότωσιν καὶ λεστοϑυμίαν 
“σημαίνει. 10. Τῷ δὲ σημαίνει ὃ ᾿Πιποχράτης ἐν τῷ 
μέλλοντε χρόνῳ καὶ ἐν τῷ παρῳχηκότι χρᾶται, ὡς φησιν" 35 

»Ἰδρὼς πολὺς ἐξ ὕπνου ἄνευ φανερᾶς προφάσεως γινό- 
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μενος, σημαίνει «ὁ σῶμα ὡς πλείονε τροφῇ χρέεται." 

11. Οὖρον πολυ ἐν σιυρετοῖς λεσιτὸν καὶ λευκὸν ἐλϑὸν 
ἄνεσιν σημαίνει. 12, Οὖρον λευκὸν καὶ λετιτὸν διὸ τέλους 

ἐπὶ σπταροξυνομένων τῶν σιυρετῶν ἀπόστασιν ἔσεσϑαι δηλοῖ 
5 εἰς τὼ κάτω τῶν φρενῶν χωρία. 18. Οὖρον ὁμοίως ἐλϑὸν 
ἐν καυσώδει πυρετῷ φρενίτιν σημαίνει" τοῦ γὰρ καύσου 
συυρετοῦ ὑπὸ πλήϑους ξανϑῆς χολῆς γινομένου, τοῦ οὔρου 
“μὴ χρωννυμένου, ἀνωφεροῦς τοῦ χολώδους περιττώματος 
ὄντος, τὸν ὑψηλὸν τόπον τῆς κεφαλῆς κατέλαβε" καὶ εἰ 

82 μὲν τὸν ἐμσιρόσϑιον τοῦ ἐγκεφάλου τόπον φλεγμονὴν ἀσερ- 
γασάμενον ἐν ταῖς κατ᾽ αὐτὸν μήνιγξι φρενίτιν ἐποίησεν. 
14. Καὶ εἰ μὲν ἡ φρενίτις «ταύσοιτο διά τινα αἰτίαν, ὡς 

ἐπὶ αἱμορραγίας διὰ δινῶν, ἢ δὲ ἱδρώτων πολλῶν ἐν τῇ 
κεφαλῇ γεγονότων, τοῦ οὔρου λεπτοῦ καὶ λευκοῦ ἐρχομέ- 

ἰόψου, ἄνεσιν σημαίνει" εἰ δὲ τοῦ οὔρου τοιούτου γενομένου 
“«ρεστε δὲ καὶ φρενίτις χρονίζουσα, οὕτω διατεϑεὶς ϑνήσκει. 

ς΄. Περὶ χρωμάτων τῶν οὔρων. 

1. Καιρὸς οὖν ἐξηγήσασϑαι περὶ τῆς τῶν χρωμάτων 
διαφορῶς, καὶ εἰπεῖν πόσαι εἰσὶ καὶ ποῖαι, καὶ μετὰ στοτα-- 

0 “΄ῆἧζς συστάσεως δύνανται συμπλακῆναι ἢ πᾶσαι ἢ τινες. 

2. ᾿Εστὶ μὲν οὖν τῶν χρωμάτων πρῶτον τὸ λευκόν, καὶ 
τούτου πλάτος ἐν ἑαυτῷ κεκτημένου" χρύσταλλος γὰρ καὶ 

χιών, καὶ τίτανος, καὶ ὕδωρ ἀκραιφνές, λευχὰ μέν, οὐκ ἐν 

«ᾧ ἀκρῷ δὲ πάντα. 3. ᾿Ενδεέστερον δὲ τούτου τοῦ χρώ-- 
25 ματος τὸ γαλακτῶδες, νοούμενον «πηλίκον ἐοτὶν ἐκ τῆς 

σπροσωνυμίας" εἶτα ἀπολιπόμενον τοῦδε τὸ γλαυκόν, ὡς 

κέρας διαυγές, ἢ ὡς οἱ κτηδόνες τοῦ κερατοειδοῦς χιτῶνος 
φοῦ ὀφϑαλμοῦ" εἶτα τούτου ἀπολιπόμενον τὸ χαροπόν. 

84 4. ᾿Βοτὶ δὲ τὸ χαροποὸν οἷάσιερ τὸ τῶν καμήλων ἔρια τὰ 
30 ὑστόλευκα, ἢ ὡς λίϑος ὀνυχίνης. ὃ. Ταῦτα μὲν τὰ χρώ- 

ματα λευκὰ κατὼ ποιότητα, κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττόν 

ἐστιν. 8. δὶ δὲ βαφὴν δέξοιτό τινα χολῆς τὸ λευκὸν ὕδωρ, 

κατὰ μὲν πρῶτον λόγον ὕπωχρον γίνεται, ὡς ἀφέψημα 
χυμένης ὠμοβράστου᾽ εἰ δὲ διαμείνῃ χρόνον «ινὰ ἡ ἕψησις, 

30 χαταβαφὴν σλείονα ποιοῦσα, ὠχρὸν ἀποτελεῖ τὸ χρῶμα 

δηλοῦν περισσοτέραν χολὴν τοῦ προτέρου τὸ ὑδατῶδες ἐπιε-- 
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δέξασϑαι. 7. ᾿Απὸ δὲ τούτου τέτακται τὸ ὑπόπυρρον, ἐοι- 

κὸς χρυσῷ τῷ ἀπὸ τῆς Κελτικῆς ἐρχομένῳ" εἶτα τὸ πύρ- 

ρόν, ὅ ἐστι κατ᾽ ἀλήϑειαν ὄβρυζος χρυσός" εἶτα τὸ ὑπό- 

ξἕανϑον ἐοικὸς κγίκῳ" εἶτα τὸ ξανϑόν, ὅπερ ἔοικε τῷ ἀλη- 

ϑιενῷ πρόχῳ. 8. ““7ϑις δὲ τὸ ὑπέρυϑρον ἀπὸ ἰχωφοειδοῦς δ 

αἵματος, ὡς τὸ ἐκ λευκοῦ χρώματος λαμπροῦ προσελϑόν- 

φος, ὅπερ καὶ οἱ βαφεῖς φλόγινον, οἱ δὲ στερὶ τὸν Γαληνὸν 

φοινικοῦν ὀνομάζουσι. 9. 10 δὲ ὑποτάξαι ἢ προτάξαν τὴν 
ὑπὸ πρόϑεσιν ἐν τοῖς χρώμασιν οὐ σπιάντες ὁμοίως εἰώϑασιν 
«στολαμιβάνειν " ἄλλοι μὲν γὰρ προτάττουσιν, ἄλλοι δὲ ὑπο-- 10 

τάττουσιν. 10. 10 δὲ ἐρυϑρόν, ὡς τὸ αἷμα τὸ κωϑαρὸν 
καὶ ἀϑόλωτον" τὸ γὰρ ὑπερβάλλον τοῦδε ἢ) ἐλλεῖπον οὐχ 
ὑγιές, ἀλλὰ νόϑον. 11. 1 δὲ οἰνωπόν, ἢ ὡς μελάντερος 
οἶνος, ἢ ὡς βαϑύτερον καὶ πορφυρίζον αἷμα, καϑώς ἔστιν 
ἡ χρόα τοῦ ἥπατος. 12. Τὸ δὲ κυανοῦν ὡς τὸ σεσημμέ- ι5 

ψον ἐκ χολῆς ξανϑῆς καὶ ὑπερωσπτημένον, τῇ χροιῷ γαρῶ- 86 
δὲς, ὡς τὰ τῶν ἱκτερικῶν οὖρα. 18. Ὃ δὲ κανὼν τοῦ 
κυανοῦ χρώματος κατὰ τὸν Γαληνόν ἐστι τοιοῦτος' λευκὸν 

λαμπιρῷ προσελϑὸν καὶ εἰς μέλαν κατακορὲς ἐβρισπιεσὸν, κυα- 
ψοῦν ἐποίησε᾽ τὸ δὲ φαιὸν ἐκ λευκοῦ καὶ μέλανος κραϑέν-- “0 

φων ἀλλήλοις γινόμενον, ὡς τὼ ξηρὰ ἰσχάδια. 14. Τὸ δὲ 
χλωρόν, ὡς πράσινον κραμιβίζον, καὶ ὡσεὶ χλοή" σιλάτος δὲ 
ἐν αὐτῷ ϑεωρεῖται" τὸ γὰρ ἰῶδες καὶ τὸ σμαραγδίζον καὶ 
«ὸ ἰσατῶδες πάντα χλωρὰ κατὰ τὸ μάλλον τε χιὶ ἧττον. 

Ἰαύτα δὲ ὑπὸ ϑερμότητος τὰ πλεῖστα ἐγένετο. ἰῦ. “Ὁ 55 
δὲ πελιδνὸν βαϑύτερον ἐστι τοῦ φαιοῦ, ὡς μόλιβδος καὶ 

τὰ ἐπερχόμενα ἐκ τῶν σιληγῶν τῷ σώματι καὶ τὰ ἐκ ϑλασμιά- 
φων μελανίζοντα χρώματα. Τοῦτο δὲ ἢ ὑπὸ ψύξεως γίνεται, 
ἢ ὑπὸ πληγῆς. 16. ᾿Ζπὸ δὲ τοὔτου τὸ μέλαν, ἐνδεικνύ- 

μενον ποτὲ μὲν ψύξιν, ποτὲ δὲ ϑερμότητα᾽ εἰ μὲν γὼρ ἐκ 30 
χλωροῦ προηγησαμένου, ϑερμότητα " εἰ δ᾽ ἐκ πελιδνοῦ, 

ψύξιν. 17. ᾿Εστὶ δὲ ἐπέκεινα πάντων τῶν χρωμάτων" καὶ 

φοῦτο τιλάτος ἱκανὸν ἔχει κατὰ μᾶλλον καὶ ἧττον" πολλὰ 
γὰρ μέλανα ἄλλα ἄλλων κατακορῇ καὶ ἀνόμοια. 18, Καὶ 

σερὶ μὲν τῶν χρωμώτων ἱκανὴ ἡ διδασκαλία, συλλεχϑεῖσα 35 

ἀπὸ τῶν διδαχῶν «ὧν παλαιοτέρων σοφῶν τε καὶ ἰατρῶν. 
19. Τούτων τῶν χρωμάτων, οἷα δύνανται ουμσιλακῆναι μετὰ 
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, γ᾿ Ε. Α - ᾿ »» 

σ“ἀχείας συστάσεως, ἢ μετὰ λεπτῆς, καὶ τἰνα ἐξ αὐτῶν 
Π ω Ὁ μοι 

88 σημαινόμενα εἴτε ἐν ὑγιαίνουσι σώμασιν εἴτε ἐν νοσοῦσι, 
σιροΐων ὁ λόγος διδάξει. 

ζ΄. Περὶ τῆς λεπτῆς τῶν οὔρων συστάσεώς τὲ καὶ χρωμάτων ᾿ 

δ συμπλεκομένων. 

1. ᾿Επεὶ δὲ περὶ χρωμάτων διδάσκοντες προείπομεν τὰ 
ἐκ λευκοῦ τοῦ ἀκραιφνεστάτου ἀπέχοντα, τό τε γαλακτῶϑδες 
καὶ τὸ γλαυκὸν καὶ τὸ χαροπόν, ἵνα μή τι τῶν χρωμάτων 
ἄξζευκτον παραλείψωμεν τῇ λεπτᾷ συστάσει συζεύξωμεν καὶ 

10 αὐταὰὶ καὶ συμσιλέξωμεν, καὶ τί σημαίνουσιν ἐξηγησώμεϑα. 

Ὁ. Τί δηλοῖ «τὸ λεπτὸν καὶ γαλακτῶδες;: Τοῦτο συνίσταται 

ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν πυρετῶν τοιοῦτον ἐρχόμενον πονηρόν" 
ἐν δὲ ταῖς παρακμαῖς, εἰ πολύ, λυσιτελές. 8. Τί δηλοῖ τὸ 

λεστὸν γλαυκὸν καὶ χαροπὸν ; Ὅτι μὲν οὖν ἡ λεπτὴ σύστα- 
18 σις ἀσπιεσιτὸς ἔστι, δῆλον τοῖς σιρὸ ἡμῶν σοφοῖς" τὼ δὲ χρώ- 
ματα ταῦτα συνερχόμενα ταῦτα συνερχόμενα ταύτῃ πλη- 
σίον ὄντα τοῦ λευκοῦ καὶ αὐτὼ ἀπεψίαν σημαίνουσιν" οὐ 
γὰρ ἐχρώσϑησαν παρά τινος τῇ ἀσϑενείᾳ τοῦ ἐμφύτου 
ϑερμοῦ" οὐκοῦν τὸ λεπτὸν μετὰ τούτων τῶν χρωμάτων 

0 συνιστάμενον ἀπειψίαν σημαίνει. 4. Τί δηλοῖ τὸ λεσιτὸν 
καὶ ὕπωχρον καὶ ὠχρόν; ᾿Αρχὴν πέψεως τὰ τοιαῦτα σημαί-- 

90 νουσι τὴν μὲν γὰρ σύστασιν ὡς ἀναγκαιοτέραν τὸ φύσει 
ϑερμὸν οὐκ ἴσχυσε παχῦναι" τὸ δὲ χρῶμα, οἷς εὐχολώτε- 
ρον, εἰς ἀρχὴν πέψεως μετέβαλε. ὅ. 7 δηλοῖ τὸ λεπτὸν 

»ὑπόπυρρον καὶ πυρρόν: Τοῦτο κρεῖττον τοῦ προτέρου" 

σημαίνει γὰρ τὸ τοιοῦτον οὖρον τὸ ἔμφυτον ϑερμοὸν ἐρ- 
ρῶσϑαι διὰ τὸ πλείονα καταβαφὴν τῷ οὔρῳ παρασχεϑῆναι" 
διὰ δὲ τὸ μὴ ἰσχύσαι καὶ τὴν ὕλην παχῦναι, καλοῦμεν καὶ 
αὐτὸ ἄπεπτον οὖρον. Τοιοῦτον ἐλϑὸν ἐν ὑδερικοῖς κιν- 

80 δυνῶδες, ὥσσιερ τὸ ὑδατῶδες ὠφέλιμον. 9. Τί δηλοῖ τὸ 

λεσυτόν, ξανϑὸν καὶ ὑποξανϑον:; Πστω λεστὸν μέν, ὡς 
ὑσέκειτο, ἀλλ᾽ ὑπόξανϑον ἢ ξανϑὸν" καὶ τὰ τοιαῦτα κατὰ 

μὲν τὴν σύστασιν ἀπεπτα᾽ κατὰ δὲ τὼ χρώματα οὐ μόνον 
τοῦ κατὰ φύσιν ἐξεστήκασιν, ἀλλὰ καὶ ὕλης ἔνδειαν δηλοῦ- 

35 σιν ἀσιτήσαντος γὼρ νέου τινὸς τὴν ἡλικίαν, διὰ “ὴν ἔν--, 
δειαν τῆς ὕλης τὰ οὖρα φαίνονται ὑπόξανϑα ἢ ξανϑά, διὰ 
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τὸ πλεονάζειν ἐν τῷ βάϑει ϑερμότητά τινὰ παρὸὺ φύσιν 

συλεονασμοὸν χολῆς γεννήσασαν, διὰ τὸ πολλῇ ϑερμότητι 

ἐκχολωϑῆναι [7] αἷμα, καὶ μάλιστα χρονισάσης τῆς ἀσιτίας 

ἐν ὥρη ϑερινῇ, ἐν ἡ φριταῖοι τὰ πλεῖστα ὀπιγένονφο καὶ 

γὰρ καὶ αὐτῶν τὸ οὖρα ξανϑὰ διὰ ταύτας φοὶς αἰτίας. Καὶ 
ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ φρονεὶς καὶ ὃ κόπος ξανϑὰ τὰ οὖρα 
ἀποφαίνῃ, 10. Καὶ περὶ μὲν τῶν συμπλοκῶν τῆς λεπιτῆς 92 

συστάσεως καὶ μεϑ' οἵων χρωμάτων δύναται συντίϑεσϑαι» 

ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. “οιπὸν καὶ ἐπὶ διαγράμματος σαφη- 
γείας αὐτῆς χάριν ἐκϑήσωμεν αὐτὰς οὕτως" 10 

ι “Μεσιτὸν λευκόν, 
͵ “Πεπτὸν γαλακτῶδες. 

“ετὸν γλαυκόν. 
“εστὸν χαροσόν. 

. εστον ὠχρόν. . τό 
“Πεπτὸν ὕπωχρον, 
υἹειτὸν ὑσποόπυρρον. 
Πετὸν πυρρόΐ. 
«Τεσπτοὸν ὑπόξανϑον. 

“επτὸν ξανϑὸν. ; 20 

“ἡ. Περὶ τῶν συμπλοκῶν τῆς παχείας συστάσεως. 

1. ᾿Επεὶ δὲ «΄ὧσας τὰς συμπλοκὰς τῆς λεπτῆς συστά- 
σεως μεϑ'᾽ οἵων χρωμάτων δύναται συμπλακῆναι, αὐτάρκως 
ἐποιησάμεϑα, καὶ τί σημαίνουσιν εἰρήκαμεν, καὶ ἐπὶ δια- 

γράμματος αὐτὰς ἐξεϑέμεϑα, μεταβῶμεν ἐπὶ τὰς συμσιλο-- "5 
μας τῆς παχείας συστάσεως, καὶ εἴπωμεν μετὰ ποίων χρω-- 

μάτων καὶ αὐτὰ δύνανται συμοτλακῆναι. ἃ. Τί δηλοῖ τὸ 
σπαχυ λευκόν: ἢ τοιαύτη συμπλοκὴ συνίσταται, καὶ δηλοῖ 
φὸν ὠμὸν χυμὸν πάνυ στλεονάζειν ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ 
ἑτέρας διαφορὰς τοῦ φλέγματος, ὥς ἐστι τὸ ὑαλῶδες φλέγμα 30 
καὶ τὸ ἀλυκόν, καὶ τὸ ἄποιον. ΤῸ τοιοῦτον σπιαχὺ καὶ πολὺ 
λευκὸν ἐλϑὸν ῥύεται ἀποστάσεως ἐπ᾽ ἄρϑρα γεγονυίας τοῖς 
στροστεστονηκόσιν αὐτὰ καὶ τοῖς ὁπωσοῦν ἐν νόσοις κοπώ-- 
δεσε καὶ τοῖς χρονίσασιν ἐπὶ σ-λήϑει παχέων χυμῶν. 8. Τί 94 
δηλοῖ τὸ γαλακτῶδες παχύ; Καὶ τὸ τοιοῦτον συνίσταται, :- 

καὶ ἐὼν διὸ τέλους τοιοῦτον ἔρχεται, λιϑίασιν τῆς κύστεως 
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ἢ τῶν νεφρῶν σημαίνει. 4. “Τὐ δηλοῖ τὸ στ΄αχυ γαροπόν: 

Ἢ τοιαύτη συμπλοκὴ συνίσταται καί, εἰ μὲν ἀτάραχος μέ- 
ψει, δηλοῖ κακοχυμίαν πολλὴν ἐν τῷ σώματι εἶναι" εἰ δὲ 
καὶ ἀνατεταραγμένα τὰ τοιαῦτα οὖρα φαίνονται, οἷα τὰ 

5 τῶν ὑποζυγίων, δηλοῦσι κεραλαλγίαν ἢ οὖσαν ἢ ἐσομένην. 
Πῶς δὲ φανεροῦται, ἢ ἀνατεταραγμένα εἰσίν, ἢ ἀποκατα- 
στάντα, δῆλον τῷ ἔξωϑεν πυρὶ ἐλεγχόμενα " ϑερμιανϑέντα 
γὰρ πομφόλυγας κατὰ τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν δείξουσι. Καὶ 
ἄλλως τε δὴ αὕτη ἡ σύστασις παχεῖα οὖσα εἰ τύχοι ϑρομβώ- 

τὸ δὴᾳ εἶναι ἐν σπιυρετοῖς, ταύτῃ ἐπακολουϑοῦσαν πλῆϑος οὔ- 
ρων λειιτῦν, λύσιν τοῦ πυρετοῦ σημαίνει. ὅ. Τί δηλοῖ τὸ 

σιαχυ ὑπέρυϑρον; “Ὁ τοιοῦτον συνίσταται καί, εἴ ἐστιν ἡ 

ὑπόστασις τοιαύτη, χρονιωτέραὰς τὸς νόσους ἀποτελεῖ καὶ 
σωτηριώδεις. 6. 71 δηλοῖ τὸ σιαχὺ ἐρυϑρόν; Τὰ τοιοῦτον 

16 συνίσταται καὶ δηλοῖ πολὺν τὸν αἱματικὸν χυμὸν ἐν τῷ 

σώματι εἶναι, ὥσπερ ἐν συνόχοις πυρετοῖς καὶ ἐν τοῖς 
ὀξέσι πυρετοῖς. 170 τοιοῦτον κατ᾽ ὀλίγον ἀπουρούμενον 

κίνδυνον σημαίνει" ὡσαύτως καὶ τὸ τοιοῦτον οὖρον ἐν 
φοῖς τοιούτοις πιυρετοῖς ἀκατάστατον οὐρούμενον μετὰ κω- 

0 φώσεως καὶ κεφαλῆς ὀδύνης, τραχήλου τε καὶ ὑποχον- 
9060 δρίου, ἴκτερον ἔσεσθαι τιρὸ τῆς ἑβδόμης σημαίνει. . 1 

δηλοῖ τὸ παχυ πελιδνόν; 10 τοιοῦτον συνίσταται καί, ἐὰν 
ἔλϑη ἐν πυρετοῖς καυσώδεσι, κεφαλὴν ἀλγοῦσι καὶ πε- 

ριωδυνωμένοις, φέρει κρίσιν. 8. 11Ὶ δηλοῖ τὸ παχυ οἰνω- 
οοσποὸν: Τὸ τοιοῦτον συνίσταται δὲ καὶ ἐσὶ ὑγιαινόντων 

ἐρχόμενον πορείαν ἢ δρόμον τὰ πολλὰ γεγονέναι σημαίνει" 

σιρεσβυτέροις δὲ ἐσιγενόμενον ἐκ πολλοῦ χρύνου, κακῶν 

ἀπαλλαγῆναι τὴν κύστιν ὡς ἐπὶ πολυ σημαίνει. Διὰ τέλους 
δὲ τοιαῦτα γινόμενα καὶ εἰς λέϑίασιν περείστανται. 9. 71 

30 δηλοῖ τὸ παχὺ κυανοῦν: Τοῦτο συνίσταται καὶ διὰ φέλους 
τοιοῦτον ἐρχόμενον ἴχτερον σημαΐνει. 10. 71 δηλοῖ τὸ παχὺ 

χλωρόν: 71 τοιοῦτον οὖρον ἐν σιυρετοῖς μὴ καϑιστάμενον 
παραχρουστικον" σημαίνει δὲ καὶ ἄλλο" ἐν γὰρ πυρϑτῷ 

καυσώδει τοιοῦτον οὖρον ἐρχόμενον, στραγγουρίαν ἐσομέ- 

350 γὴν δηλοῖ. 11. Τί δηλοῖ τὸ παχὺ" μέλαν : Καὶ αὕτη ἡ συμ- 

συλοκὴ συνίσταται καὶ δηλοῖ πάϑαρσιν τοῦ μελαγχολικοῦ 

χυμοῦ, ες ἐπὶ τῇ παραχμῇ τοῦ" τεταρταίου καὶ τῇ "λύσει 
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τῆς μελαγχολίας" καὶ διὰ ψύξιν δὲ ἔρχονται τὼ τοιαῦτα καὶ 
δὶ ὑπερόπτησιν τοῦ αἵματος" ἀσοὸ δὲ τῶν τοιούτων αἰτιῶν 
σωχυνομένῃη ἢ σύστασις δηλοῖ τὰ τοιαῦτα χρώματα μετὰ 
παχείας συστάσεως γενέσϑαι.. 1δ. Ὅτι δὲ ἀληϑής ἐστιν ὃ 
λόγος ἄχουσον. Ὅτι αἱ τρεῖς διαφοραὶ τοῦ μέλανος οὔρου 98 
παχύτεραι τοῦ κατὰ φύσιν οὔρου εἰσὶ κατὰ σύστασιν ἐν-- 
τεῦϑεν δη δῆλον" «οὔ τεταρταίου λυομένου καὶ τοῦ με- 

λαχχολικοῦ χυμοῦ δὲ οὔρων ἐκκρινομένου, οὖρα φαίνεται 
παχεῖα καὶ μέλανα. Ὁμοίως καὶ τοῦ νοσήματος τῆς με- 
λαγχολίας λυομένου, καὶ τόδε δὲ οὔρου ἐκκρίνεται τὸ αἴτιον 10 

τὸ ποιῆσαν τὴν μελαγχολίαν. 18. Ὅτε δὲ ὁ μελαγχολικὸς . 

χυμὸς γεώδης καὶ παχὺς καὶ μέλας ἐστί, διὰ τοῦτο καὶ τὰ 
οὖρα ποιεῖ παχέα καὶ μέλανα. Ὁμοίως δὲ τὸ ἐξ ὑπερ-- 

οπτήσεως αἵματος γινόμενα, καϑὼς τεροείρηται, παχύτητα 

κατὰ σύστασιν ἐχτήσαντο, διὰ τὸ τὴν ἐν τοῖς ἀγγείοις ὑγρό-- τ5 
τήτα ἀνιμῶσϑαι τὴν ὑπερόπτησιν" καὶ ἢ ψύξις φανερῶς 
παχύνει τὴν ὕλην τῷ λόγῳ τῆς πήξεως" σημαίνει δὲ τὼ 
τοιαῦτα οὔρω ἐν πυρετοῖς σπασμὸν τον ἐπὶ ξηρότητι. 14. Ση- 
μιαίνει δὲ καὶ ἄλλο: τὸ τοιοῦτον γὼρ ἐρχόμενον οὖρον ἐν 

«ὑρετοῖς ὀξέσι μετὼ δυσωδίας μηδὲν ἐχούσης κακὸν τῆς 90 
κύστεως, ϑάνατον σημαίνει. 1. Περὶ μὲν οὖν τῶν συμι- 
πλοκῶν τῆς λεπτῆς συστάσεως μεϑ᾽ οἵων χρωμάτων δύνα- 

ται συστῆναι πιροεγράψαμεν, καὶ τὼ σημαινόμενα αὐτῶν 

εἰρήκαμεν, καὶ τὸς αἰτίας δὲ ἃς οὕτω γεγόνασι ἐσαφηνίσα-- 
μεν, καὶ ἐπὶ διαγράμματος αὐτὰς ἐξεϑέμεϑα" τούτῳ τῷ 55 

τρόπῳ καὶ ἐπὶ τῆς παχείας συστάσεως συνϑήσαντες καὶ 100 

συμπιλέξαντες τὰ μετ᾽ αὐτῶν δυνάμενα χρώματα συνελϑεῖν 

καλώς γεγράφαμιεν, καὶ τὰ σημαινόμενα αὐτῶν ἀκριβῶς 
διηγρεύσαμεν, καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ἐφράσαμεν, λοιπὸν δὲ 
καὶ ἐπὶ διαγρόμματος αὐτὰς ἐκϑήσωμεν οὕτως" 30 

Παχὺ λευκόν. 

ΤΠαχυ γαλακτῶδες. 
Παχὺ χαροσιόν. 

Παχὺ ὑπέρυϑρον. 
, Παχὺ ἐρυϑρόν. 30 
ΤΙαχυ οἰνωσιόν. 

Ταχὺ κυανοῦν. 

᾿ 
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ΠΠαχὺ χλωρόν. 
Ταχὺ πελιδνόν. 

Ταχὺ μέλαν. 

θ΄. Περὶ τῶν συμπλοκῶν τῆς συμμέτρου συστάσεως. 

δ 1. “είπεται οὖν δι᾽ περὶ τῆς συμμέτρου συστάσεως 
εἰπεῖν, καὶ διασαφηνίσαε μετὸὼ ποίων χρωμάτων δύναται 
συνελϑεῖν" αὕτη γάρ ἐστιν κατὰ φύσιν σύστασις. ἃ. Μετὰ 
γοῦν ταύτης τῆς ουστάσεως, ὥς φασιν ΤΓαληνὸς ἐν τῇ 
περὶ κρίσεων, τὸ ὑπόπυρρον καὶ τὸ ὑπόξανϑον συνίστα-- 

τ ται. ὋὉ δὲ Μάγνος τὸ πυρρὸν καὶ τὸ ὑπιόσυυρρον " ἡμεῖς 
δὲ τοὺς ἀνδρας τοιούτους καὶ τηλικούτους ὄντας ἀκυ- 
ρὥὦσαι εὐλαβούμεϑα. 8. Ὅμως ὧν τὰ ἑκατέρων ἀπο- 
λειφϑέντα ἀναπληρώσαντες τὴν πρέπουσαν μεῖξιν τῇ συμ-- 
μέτρῳ συστάσει πλέξαντες συμμίξωμεν οὕτως. 4. Σύμ- 

16 μεερον ἐν συστάσει ἔν τε τοῖς χρώμασιν ὑπόπυρρον, πυρ-- 

οὖν, καὶ ὑπόξανϑον. Ὅτι μετὰ τῆς συμμέτρου συστάσεως 
102 οὐ δύναταί τι τῶν χρωμάτων συνελϑεῖν πλὴν ὑπόπυρρον 

καὶ ὑπόξανϑον ἐν τῷ μέσῳ ἔχοντα τὸ πυρρόν. ὅ. Ἵνα 
δ᾽ 7 σαφὴς ὁ λόγος λοιπὸν καὶ ἐπὶ διαγράμματος ἐκϑήσω- 

0 μεν αὐτὰ οὕτως " 
᾿ Σύμμεετρον ὑπόπυρρον. 

Σύμμετρον “σιυρρόν. 

Σύμμιετρον ὑπόξανϑον. 

᾿΄ .«- « 

ἐἰ. Περὶ ὑποστάσεως καὶ πρότερον περὶ τῆς ἀρίστης ὑποστάσεως. 

25 1. Ταῦτα καλῶς συνϑθήσαντες καὶ τὴν πρέπουσαν τάξιν 
τοῖς γεγραμμένοις φυλάξαντες καὶ ἐπὶ διαγραμμάτων αὐτὰ 
φανερώσαντες, καὶ δῆλα πᾶσι τοῖς μανϑάνουσι ποιήσαντες, 

περὶ ὑποστάσεως. διαλεξώμεϑα, τίς τὸ ἡ ἀρίστη ὑπόστασις, 
καὶ τίς ἡ ταύτης σύστασις ἤ τε ὑπερβάλλουσα ἤ τε ἐλλεί-- 

3ο πουσα. ὃ. Καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἢ ἐξ αὐτῶν σημαινόμενα δη- 
λώσωμεν ἔν τε ὑγιαίνουσι σώμασιν ἔν τε νοσοῦσι, καὶ ὅσαι 
σρογνώσεις ἐξ αὐτῶν δύνανται ἀποτελεσϑῆναι, αἵ τε ἐπι- 

κίνδυνοι τούτων καὶ ἐλάττονες καὶ αἱ πρὸς ὑγείαν ἀρμόξζου-- 

σαι. 8. Ταῦτα μέλλοντες συνϑήσειν, καὶ τὴν ὑπόστασιν 
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τήν τὸ σύστασιν περὶ τοῖς χρώμοσι μῖξαι ϑέλοντες, ἵνα τέ- 
λειον τὸν ὅρον ἀποδείξωμεν, ἐσπικαλεσώμεϑα Χριστὸν τὸν 
ἀληθινὸν ϑεὸν ἡμῶν, ὁδηγὸν γενέσθαι, ὅπως τῆς τοιαύ-- 104 
τῆς μίξεως μηδὲν παραλείψωμιεν. 4. ᾿Δρξώμεϑα οὖν πρῶ- 

{ον τὴν τῆς ἀρίστης ὑποστάσεως κατασκευήν. Βέλτιον δ᾽ 5 
ἐστὶν ἀπὸ σοφωτάτου ᾿Ϊπποκράτους ταύτην εἰπεῖν, καὶ μήτε 
σιροσϑήκην μήτε ἀφαίρεσίν τινὰ σιοιησώμεϑα" ἡ γὰρ πρόσ- 
ϑεσις καὶ ἡ ἔλλειψις οὐ κατὰ φύσιν. ὅὄ. ᾿Εστὶ μὲν οὖν ἡ 
ῥῆσις τοῦ σοφωτάτου ᾿Ϊπποκράτους περὶ τῆς κατὰ φύσιν 
ὑποστάσεως ἦδε᾽ ,,Οὖρον ἀριστὸν ἐστιν ὅταν λευκή τὸ ἡ τὺ 
ὑπόστασις εἴη καὶ λείη καὶ ὁμαλὴ παρὰ πάντα τὸν χρόνον." 
0. Οὗτος ὁ ἀνὴρ σοφός τε καὶ φιλοσύντομος ὧν ἐκ τοῦ 
ἐπικρατοῦντος τὸν ὁρισμὸν ἀπεφήνατο, καταφρονήσας σύ- 
στασίν τε καὶ χροιὰν ὡς μερικώτερα. ἴ. ᾿Ημεῖς δὲ τὸ παρα- 
λειρϑὲν προσϑήσωμιεν καὶ τέλειον τὸν ὁρισμὸν ὠἀποφήνω-- κτ5 
μεν, ἵνα πάντες οἱ πιροσεγγίζοντες τῶν γραμμάτων οὐ τὴν 
τυχοῦσαν ἔχωσι ῥδαϑυμίαν. Πολλῶν γὰρ νόες ἐκταράττονται 
μιἢ τέλειον τὸν ὁρισμὸν ἀκούσαντες, καὶ ὥσπερ ἄσοφον 
τὸν ἀκροατὴν ἐξηγητὴν ἡγούμενοι. 8. ᾿Εστὶν οὖν ὃ τέλειος 
ὁρισμὸς τῶν κατὰ φύσιν οὔρων τοιοῦτος. Οὐὖρον ἄριστόν :0 
ἔστιν, ὅταν λευκή τε ἡ ὑπόστασις εἴη, καὶ λεία καὶ ὁμαλὴ 
παρὰ σώντα τὸν χρόνον τῇ συστάσει μὲν σύμμετρον" τῷ 
χρώματι δὲ ἐκ πυρροῦ καὶ ὑποπύρρου, καὶ ὀλίγον τι μετέχον 

τοῦ ξανϑοῦ. 9. Καὶ ἐπεὶ ὁ ὁρισμὸς οὗτος ἐσήμανε ϑεω- 106 

ρεῖσϑαι ἐν τῷ οὔρῳ ταῦτα τὰ τέσσαρα, ἢ ὡς τὴν ὑπόστα-- “5 
σιν, καὶ τὸν χρόνον, εἴπωμεν ἕχαστον αὐτῶν ὁποῖον δεῖ 
εἶναι. 10. Ἢ μὲν οὖν κατὰ φύσιν ὑπόστασις ἵνα ἔχη τὸ 
λευκὸν χρῶμα καὶ τὸν κάτω τόπον, καὶ ἵνα εἴη λεία (ἢ ὡς 
συνεχὴς καὶ ἀδιάσπαστος) καὶ ὁμαλὴ εἰς πολλὰς ἡμέρας 
τοιαύτη διαμένουσα (τοῦτο γάρ ἐστιν ὁμαλὸν τὸ ἐν χρόνω 30 
τηρούμενον). Ὅσα μὲν οὖν ἐν τοῖς τέτρασι τούτοις τοῦ 
κατὰ φύσιν παρυφισταμιένου ἐκτρέπονται, εἴτε ὃν εἴτε δύο, 
τὸ τοιοῦτον παρυφιστάμενον οὐ κατὰ φύσιν. 
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΄ ᾿ - ᾿ , ᾿ 

ια΄. Περὶ τῶν τεσσάρων τοῦ κατὰ φύσιν παρυφισταμένου γνωρισμάτων 

ἐκτρεπομένων. ͵ 
᾽ 

ει , 

1, Ὥσπερ δὲ τὴν σύνϑεσιν ἀνωτέρω πὲρὶ συστάσεων 
, Ἷ Ἂ - 

καὶ χρωμάτων ἐποιήσαμεν, οὕτω καὶ νῦν πάντα μετὰ 

5 ὑποστάσεως συνϑέντες τῶν ἑξῆς ἐχώμεϑα. 3. Ἰρέψωμεν 
- , - 

δὴ ἐκ τῶν τηρουμένγων τεσσάρων τῇ ὑποστάσει τὸ “τάντων 
Ε ’ - 

ἔσχατον, ὅπερ ἐστὶν ὁμαλὸν, καὶ τριῶν κατὰ φύσιν μενόν- 
τῶν ἀνώμαλον ἔστω τὸ τέταρτον. 3. 10 τοιοῦτον ἀοϑέ- 

᾿ ᾿ , , 
108 νειὼν δυνάμεως σημαίνει" οὐ γὰρ ἴσχυσε π«ἀντὰ πέψαι ἡ 

τὸ φύσις, ἀλλ᾽ ἀπολείπεται τὸ ἕν ἄπεπτον, τῷ πάσαις ταῖς 
ἡμέραις μὴ εἶναι τὴν πέψιν ἴσην, ἀλλὰ ποτὲ μὲν πεπερ- 

, Ν γ, 

μένον τὸ παρυφιοτάμενον, ποτὲ δὲ ἄπεπτον. 4. Πάλιν 
οὖν τρέψωμεν καὶ τὸ λεῖον, ὡς εἶναι τὰ ἐκεραπέγτα δύο, 
ΦΑ Ὴ ᾿ ᾿ Ν ς Ἶ , «ε , “ 
ἢ ὡς μῇ εἶναι τὴν ὑποστασιν λείαν μηδὲ ὁμαλήν. Τοῦτο 

- , [ 

τό τοῦ σιροτέρου ἀπεπτότερον, ὡς ἀπολειπόμενον κατὰ σπιέψιν 
Ἁ «ε« ᾿ 

δύο" οὐ μόνον γὰρ τὸ ὁμαλὸν ἀπεβάλλετο, ἀλλὰ καὶ τὰ 
7 ᾿ , 

λεῖον, ὡς μα) εἶναι συνεχές, ἀλλὰ διακεκομμένον. ὄ. Ζια-- 
, ὡ - « , - μ 

κύστει γὰρ τὸ λεῖον τῆς ὑποστάσεως πνεῦμα σταρεμιπιεσὸν 
παχὺ καὶ μὴ ἐῶν αὐτὸν εἶναι συνεχῆ. Διὸ ταύτας οὖν 

Γ - 

2) τὰς αἰτίας τὸ ἀπολειπόμενον παρυφιστάμενον τῶν δύο, 
[2 - ι , 

ἀσιεσιτότερον τοῦ ἑνὸς τυγχάνει. 0. Τρέψωμεν οὖν δὴ τὸ 
κατ᾿ ἀρχὸς ὁμολογούμενον, καὶ ἔστω τὸ παρυφιστάμενγον 

᾽ - Ε ᾿ ᾿ «ς . , ᾿ “- 
οὐ λεῖον, ἀλλὰ διεσπασμένον, ὁμαλὸν δὲς 1 τοιοῦτον 

- κι 

κακὸν διὼ τὸ πολὺ εἶναι πνεῦμα καὶ μὴ δυνάμενον. ὑπὸ 
6 τῆς φύσεως διαφορηϑῆναι καὶ πεφϑῆναι. ἢ. Πάλιν δ᾽ ἔστω 

Υ ᾿ - - , 

φὸ οὖρον οὐ λεῖον καὶ ἀνώμαλον. Τοῦτο τοῦ σπιροτέρου 
-" ἢ “ ᾿ ΩΣ 

κρεῖττον. Οὐ γὰρ διηνεκῶς διέσπασται τὸ οὖρον, ὥσπερ 
᾿ - « - 3 Ἁ ᾿ Ἁ ᾿ Α ΕΣ 

μετὰ τοῦ ὁμαλοῦ. ἀλλα ποτὲ μὲν διέσπασται, ποτὲ δὲ οὐ, 
᾿ ᾿ : “« ἣΣ » ᾿ »" ᾿ - 

καὶ διὰ τοῦτο δηλοῖ ἔλασσον εἶναι τὸ πινεὔύμα τὸ διασπῶν 
᾿ ἄν »... 2 

3. τὴν συνέχειαν. 8. Τοῦτο δὲ δείξωμιεν ἐστὶ πιαραδείγματος 

τοῦ διαλείστοντος σφυγμοῦ. Εἰ γὰρ ὁ διαλείπων σφυγμὸς 

110 ἕως πολλῶν ἡμερῶν ὁ αὐτὸς διαμένει, μεῖζον κακὸν ἐστιν 
»» ᾿ ἘΠ Ὗ , - δ τες ᾿ 
στε τὸ καϑ' ἑκαστὴν ἐναλλαττεσϑαι (τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ 

ἀνωμαλον), οὕτως οὖν καὶ τὸ διεσπασμένον ἀνώμαλον 

36 κρεῖττον τοῦ διεσπασμένου ὁμαλοῦ, ὅπερ καὶ ϑάμιβος ἐστὶ 
- - " - φοῖς ἀκούουσι. Καὶ περὶ μὲν ταύτης τῆς συμπλοκῆς ἀρκε; 

τοσαῦτα. 
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ιβ΄. Περὶ ἐναιωρήματος. 

.1. Πάλιν οὖν ἔστω τὸ παρυφιστάμενον λευκὸν μέν, 
- ᾿ ᾿ - , ε ᾿ -“ Π “ 

ἐναλλαττέσϑω δὲ τῷ τόπῳ, ὡς εἶναι ἐν τῷ μέσῳ, οπερ 
καλεῖται ἐναιώρημα, ἀπὸ τοῦ αἰωρεῖσϑαι, ὅ ἐστι κρέμασϑαι. 
2. ᾽᾿Εστὶ δὲ λεῖον καὶ ὅὁμαλόν" τοῦτο μέσως ἀπέπτον" οὐ ὅ 

νι . ' ε ͵ ᾿ μὰ ι , Ἷ : 7 ὶ 
γὰρ ἰσχύει ἡ φύσις πεψαι, ἵνα τὸν χαύὼ τόπον καταλάβοι 

(τοῦτο γάρ ἐστε πεπεμμένον), ἀλλὰ περιουσία τινὸς πνεύ- 
μίατος παρεμπεσόντος ἐχκούφισεν αὐτὸ περὶ τὴν μέσην 
χώραν. 

ιγ΄. Περὶ τῆς νεφέλης καὶ τῶν σημαινομένων αὑτῆς. 

1. Εἰ δὲ πολὺ τὸ πνεῦμα ἠνώϑη τὸ παρυφιστάμενον, 
καὶ ὑπὸ τὴν μέσην χώραν φαίνεται καταλαμβάνον τὴν ἄνω 
ἐπιφάνειαν, καλεῖταε νεφέλη, ἥ τὶς καὶ τὸν ἄνω τόπον 
κατέλαβεν. “ευκὴ οὖσα ἐν πυρετοῖς καὶ ἀφροὺς ἔχουσα, 
πονηρὰ τὰ πολλά" χυλώδεις γὰρ χυμοὺς σημαίνει. 2. Καὶ 
ἄλλως ἐν πυρετῷ συνεχεῖ λευχὸν οὖρον νεφέλους ἐπάφρους 
ἔχον πονηρὸν τὰ πολλά. δηλοῖ γὰρ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον 
ὀδυνᾶσϑαι. ᾿Εὰν δὲ ἐν π΄τυρετοῖς καυσώδεσι μελαίνας νεφέλας 

ἔχη, εἰς τεταρταῖον μεϑίσταται. 8. Εἰ δ᾽ οὐδ᾽ ὅλως εἴη τὸ 
σινεῦμα, τὸν κάτω καταλαμβάνει τόπον ἡ δὴ τελεία πέψις, 

ὅπερ ἐστὶν ἡ κατὰ φύσιν ὑπόστασις. ὥστε ὅσα περὶ ὑπο-- 
στάσεως εἴρηται, τοσαῦτα καὶ περὶ ἐναιωρήματος εἰρεῖσϑαι 

γόμιζε. Τὰ τοιαῦτα γὰρ εἰρήκαμεν τῇ ϑέσει μόνον διαλ- 
λάττοντα, ὧστε δῆλον ὅτι ἐκ τοῦ τόπου πλέον οὐδὲν ἄλλο 
μανϑάνομεν ἢ μέτρα τῶν δηλουμένων. 4. ᾿Εναλλαττέσϑω 
οὖν τὸ λευχὸν χρῶμα ἐκ τῆς ὑποστάσεως καὶ ἔστω μέλαν" 
τὸ τοιοῦτο κακόν" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐν τῇ νεφέλῃ τὸ μέλαν εἴη, 
ἄμυδρον τὸ κακόν" εἰ δ᾽ ἐν τῷ ἐναιωρήματι, μεῖζον «τὸ 
κακόν" εἰ δ᾽ ἐν τῇ ὑποστάσει, τέλειον τὸ κακόν. ὅ. “Ωσαύ- 

10 

112 

ι “- - ᾽ μι ς ᾿ ᾿ 
τως δὴ καὶ ἐν τῷ λευκῶ. Εἰ γὰρ καὶ λεῖον καὶ ὁμαλον τὸ 30 
σαρυφιοτάμενον, ἀγαϑόν" εἰ δὲ νεφέλη, ἄμυδρον ἀγαϑὸν" 
εἰ δὲ ἐναιώρημα, μεῖζον ἀγαϑόν" εἰ δὲ ὑπόστασις, ἄριστον. 
Καὶ περὶ μὲν τῶν τριῶν ϑέσεων ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. 

,ὕ 

16. 
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ιδ΄, Περὶ τῶν χρωμάτων τοῦ παρυφισταμένου καὶ τέ σημαίνουσι. 

1. ᾿Επεὶ δὲ εἰρήκαμεν περὶ τοῦ χρόνου καὶ τῆς συ- 
στάσεως. καὶ τοῦ τόπου, τὸ λοιπὸν προσϑήσομεν περὶ τοῦ 
χρώματος. Ἣν δὲ τὸ κατὰ φύσιν τοῦ παρυφιοταμένου 

“ ΠΡ ἷ : 
5 λευκόν, τοῦτο δὲ μή ἐστι λευκόν, ἀλλὰ μέλων, ἢ πελιδνόν, 

ἢ ὠχρόν, ἢ ὑπέρυϑρον, ἢ ἐρυϑρόν. 32. Τὸ μὲν οὖν ὑπέρυ-: 
ϑρον ἀπὸ ἰχωροειδοῦς αἵματος γίνεται, ὥσστερ ἀνωτέρω 

εἴρηται, καὶ σημαίνει ἀπεψίαν, οὐ ϑόνατον. Τὸ δὲ ἐρυϑρὸν 
γινόμενον ἀπὸ εἱλικρινοῦς αἵματος σημαίνει πέψιν, καὶ εἶ 

, » 

10 μιδίνῃ σύμμετρον, μήτε πλεονασμὸν ἔχον μήτε ἔνδειαν 
ἀὠκινδυνότατον. 8. Ὅτι μὲν οὖν οὐδὲ τὸ ὑπέρυϑρον ἐπάγει 
κίνδυνον, τὸ τῆς ὕλης οἰκεῖον ἐνδείκνυται. «ὁ δὲ οἰκεῖον 
τῆς ὕλης τοῦ ἰχωροειδοῦς αἵματος πλησίον ὃν τοῦ αἴματος, 

κίνδυνον οὐκ ἐπάγει" ὅτι δὲ ἀπεψίαν σημαίνει καὶ διὰ τοῦτο 
᾿ ξ , "δ. , 4 - ἐρ « Δ ᾿ 15 καὶ χρόνον, ἐκ τοῦδε φανερὸν. 4. Ἰ ὧν χυμῶν οἱ μὲν πρὸ 

110 

φοῦ αἵματος γίνονται, ὡς τὸ φλέγμα καὶ ὁ ἰχώρ" οἱ δὲ 
μετὰ τοῦ αἵματος, ὡς ἡ ξανϑὴ χολή, καὶ ὁ μέλας χυμός" 

τὸ δὲ εἱλικρινὲς αἴμιω ἐν τῷ μέσῳ ἀμφοτέρων ἐστίν. ὅ. Ὅταν 

οὖν ὑπέρυϑρον τὸ οὖρον φανῇ, σημαίνει ἀπο ἰχῶρος ἔχειν 
φὸ χρώμα" ὁ δὲ ἰχὼρ πρὸ τοῦ αἵματος καὶ διὰ τοῦτο ἀπεψίαν 
σημαίνει" οὐ γὰρ τελείαν ἐπέϑηκεν ἡ φύσις πρὸς τὴν πέψιν 
τοῦ ἰχωροειδοῦς αἵματος τῷ ἰχῶρι τὴν βαφήν" φανερὸν οὖν 
ὅτι οὐδέστω ἐπέφϑη" χρηΐζει οὖν χρόνου ἡ φύσις. 6. Τὸ 
δὲ παρυφιστάμενον ἐρυϑρὸν καὶ κρίσιν ἐσομένην ἐν ἡμέρᾳ 

25 ἑβδόμῃ δηλοῖ. ᾿Εὰν γὰρ τῇ τετάρτῃ ἐπινέφελον ἔχῃ τὸ 
οὖρον ἐρυϑρὸν καὶ τἄλλα τῆς πέψεως σημεῖα, τῇ ἑβδόμῃ 
δηλονότι τὸ νόσημα κριϑήσεται. ΤῚ μὲν οὖν σημαίνει τὸ 
ὑπέρυϑρον καὶ τὸ ἐρυϑρὸν εἴρηται. 7. Τί δηλοῖ τὸ πε- 
λιδνὸν παρυφιστάμενον; ψύξιν καὶ νέκρωσιν ἐμφαίνει τῆς 

80 δηλώσεως. ᾿Εστὶ δὲ εἰπεῖν καὶ ἀλλῶς. ᾿Εν γὰρ ὀξέδε πυ-- 
ρετοῖς οὖρον πελιδνὰν ὑπόστασιν ἔχον εἰς τὴν ἐπιοῦσαν 
κίνδυνον σημαίνει. 8. ΤΊ δηλοῖ τὸ χλωρόν; τοῦτο ϑερ- 
μότητα πλείστην καὶ κακοήϑειαν τοῦ σώματος. 9. Τὶ δη-- 
λοῖ τὸ ὑπόμελαν οὖρον: τὸ ὑπόμελαν οὖρον ἀπολείπεται 

- 3 - ᾿ 2 ᾿ - , ᾿ 

385 τοῦ ἀκριβοῦς μέλανος οὔρου" ἐν γὰρ πυρετῷ καυσῶδει οὔρα 

ὑπομέλανα ἐναιωρήματα ἔχοντω μετέωρά, παρακρουστικά" 
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καὶ αἱμορραγίαε τούτοις ὡς τὰ πολλὰ ἐπιγίνονται, καὶ κρί-- 
σις σὺν ῥίγει μεϑ᾽ ἱδρῶτος. 10, Τί δηλοῖ τὸ μέλαν; τὸ 
μέλαν ποτὲ μὲν ἐνδείκνυται ψύξιν, ποτὲ δὲ ϑερμοότητα" 

διορίσομεν δὲ αὐτὸ οὕτως" εἰ μὲν σιροηγήσατο «τὸ πελιδ-- 118 
γόν, εἶϑ᾽ οὕτως ἐγένετο τὸ μέλαν, ψύξιν ἔχει τὴν πρόφα- 5 
σιν εἰ δὲ τὸ χλωρὸν προεγένετο, ἠκολούϑησε δὲ τὸ μέλαν, 
φανερὸν ὅτι ἀπὸ ϑερμότητος ἐγένετο. 

εἰ, ὝὍτοι οὐ πᾶσα ὑπόστασις λευκὴ ἀγαθόν τι σημαίνει. 

1. ᾿Επεὶ δὲ τὸ λευκὸν χρῶμα τῆς ἀγαϑῆς ὑποστάσεως 
πεπίστευται εἶναι σημεῖον, εἰδέναι χρή, ὅτε τὸ λευκὸν χρῶμα τὸ 
πολλάκις ἀπατᾷ ὡς ὑπόστασις οὐκ οὖσα᾽ τοιοῦτος γὰρ ὁ 

ὠμὸς χυμὸς ἐν τῷ ὑφίστασϑαι φαίνεται" ἀλλὰ καὶ τὸ πύον 
λευκὸν ὃν ἀπατᾷ τὸν τεχνίτην ὡς ὑπόστασις ἀγαϑή. 2. 4λλὰ 
τοῦτο μὲν τῇ ὀδμῇ διορίζεται" δυσῶδες γάρ ἐστιν" ἀλλὰ 
καὶ τῶν νεφρῶν ἑλκωθέντων, ἢ τῆς κύστεως, ἢ τοῦ ἥπα- ιτ5 
τος ἢ ἄλλου τινὸς μορίου τοῦ δ οὔρων ἐκκενουμένου τὸ 
σιύον ἐκκρίνεται, καϑώς φησιν ᾿Ϊπιπτοχράτης" , Ἣν αἷμα καὶ 
σιύον οὐρέῃ, ἢ τῶν νεφρῶν, ἢ τῆς κύστεως ἕλκωσιν ση-- 

μιαίνει." Καὶ πάλιν" ,,( Οχόσοις ἐν τῇ οὐρήϑρᾳ φύματα ἐκ-- 

φύεται, τούτοις διαπυησάντων καὶ ἐκραγέντων λύσις," δη- 30 
λονότι τοῦ πύου διὰ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ ἐκκενουμένου. ὃ. .Ὃ 120 
δὲ ὠμὸς χυμὸς τῇ ἀνωμάλῳ συστάσει διορίζεται τοῦ παρυ- 
φισταμένου" οὐ γάρ ἐστε συνεχὲς ἑαυτῷ τὸ παρυφιστάμε- 
ψον τοῦ ὠμοῦ χυμοῦ, ἀλλὰ διαλυόμενον εἰς μιχρὰ οἷον 

ψαμμία. 4. Ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται πρὸς τὸ μὴ πλανᾶσϑαι 25 

τῷ χρώματι, ἀλλὰ διορίζειν τὴν ὑπόστασιν ἀπὸ τοῦ πύου 
᾿ καὶ ὠμοῦ χυμοῦ. Εἰ γὰρ αἷμα καὶ τεύον οὐρῇ καὶ λεπίδας, 

καὶ ὀσμὴ βαρεῖα ῶ τῶν νεφρῶν ἢ τῆς κύστεως, ἕλκωσιν 
σημαίνει. Ταῦτα μὲν οὖν εἰρήκαμεν πρὸς τὸ μὴ πλα- 

. ψᾶσϑαι τῇ ϑεωρίᾳ τοῦ παρυφισταμένου ἀπὸ πύου καὶ ὠμοῦ 30 
χυμοῦ. 

ἐς. Περὶ ὑποστάσεως, ἐναιωρήματος καὶ νεφέλης διαγραμμάτων. 

1. 7 έσσαρα μὲν τοῦ παρυφισταμένου ἐζητοῦμεν, χρῶμα 

καὶ τόπον, σύστασίν τε καὶ χρόνον" λοιπὸν ταῦτα καὶ κατὰ 
μέρος τέσσαρα δηλώσωμεν ἐπὶ διαγραμμάτων. 36 
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“Ἱευκὴ ὑπόστασις λεία καὶ ὁμαλή. 
“ευκὴ ὑπόστασις λεία, ἀνώμαλος. 
““ευκὴ ὑπόστασις οὐ λεία, ὁμαλή. 

“ευκὴ ὑπόστασις οὐ λεία, ἀνώμαλος. 
6 ῷ, Καὶ αὗται αἱ τέσσαρες τοῦ παρυφιστα μένου ἐπὶ διαγράμι-- 
ματος διαφοραί. 8. ᾿Επειδὴ δὲ τὸ παρυφιστάμενον τρεῖς 

εἴπομεν τόπους ἔχειν, καϑὼως καὶ τὸ φαινόμενον δηλοῖ (ἢ 
122 γὰρ τὸν κάτω τόπον ἔχει καὶ ὑπόστασις ὀνομάζεται, ἢ 

τὸν μέσον καὶ ἐναιώρημα λέγεται, ἢ τὸν ἄνω καὶ νεφέλη 
1᾽0 καλεῖται) καὶ τὰς αἰτίας πάντων, δὲ ὃς τοὺς αὐτοὺς κατ-- 

ἐλαβὲε τόπους, καὶ τὰ σημαινόμενα αὐτῶν εἰρήκαμεν, καὶ 

ἐπὶ διαγράμματος τῆς τὸν κάτω τόπον καταλαβούσης ὑπο-- 
στάσεως διαφορὰς ἐξεϑέμεϑα" οὕτω καὶ περὶ τὴν τὸν μέ- 
σὸν τόπον καταλαβοῦσαν ὑπόστασιν, ἥτις ἐναιώρημα κα- 

16 λεῖται, ποιήσωμεν καὶ αὐτῆς τὰς διαφορὰς ἐπὶ διαγράμ-- 
ἐίατος ἐκϑήσωμεν οὕτως 

«Ἱευκὸν ἐναιώρημα λεῖον, ὁμαλὸν. 
“Μευκὸν ἐναιώρημα λεῖον, ἀνώμαλον. 

“Ἰευκὸν ἐναιώρημα οὐ λεῖον, ὁμαλόν. 
20 «Πευκὸν ἐναιώρημα οὐ λεῖον, ἀνώμαλον. 

4. ζὕται αἱ τοῦ ἐναιωρήματος διαφοραί, ἃς ἐπὶ διαγράμμα-- 

τος ἐξεϑέμεϑα. προϊὼν δὲ ὁ λόγος διδάξει τὰ σημαινόμενα 
μιᾶς ἑκάστης διαφορᾶς. ὅ. Κατὰ δὲ τὸ παρὸν ἐκϑήσομεν 

καὶ τὴν τρίτην διαφοράν, τὴν τὸν ἄνω τόπον τοῦ οὔρου 
25 χαταλαβοῦσαν, ἥτις καὶ νεφέλη ὀνομάζεται, καὶ ταύτης 

οὖν τὰς διαφορὰς ἐπὶ διαγράμματος ἐκϑήσομεν καὶ τί ση-- 

μαίνουσι προϊόντος τοῦ λόγου διδάξομεν, καὶ τὰ σημαινό-- 

μενα αὐτῶν οὐ παραλείψομεν. 6. στιν οὖν αὐτῆς καὶ 
το διάγραμμα οὕτως" 

30 “ευκὴ νεφέλη λεία, ὁμαλή. 
«“ευκὴ νεφέλη λεία, ἀνώμαλος. 
“ΠἹευκὴ νεφέλη οὐ λεία, ἀνώμαλος. 
“Ἱευκὴ νεφέλη οὐ λεία, ὁμαλή. 

194 ιζ΄, Περὶ τῶν οὔρων ἐλαιωδῶν.. 

36΄ 1. Καὶ ἐπὶ μὲν τῶν συμπλοκῶν τῶν διαφορῶν τῶν 

τριῶν ὑπιοστάσεων εἰρήκαμεν ἀγελλισπιῶς καὶ ἐσὲ διαγράμ-- 
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ματος ἐξεϑέμεϑα. 3. ᾿Επειδὴ δὲ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἐκ 
τριῶν συνίσταται, ἐκ πνευμάτων, καὶ ὑγρῶν καὶ στερεῶν 
μορίων, τὼ δὲ ὑγρὰ τὸ σῶμα συνιστῶντα ἐξεϑέμεϑα, εἴς 
σιωμὲεν οὖν ἀρτίως τὼ ἐξ αὐτῶν τῶν στερεῶν τοῦ σώματος 
μορίων ἐξουρούμενα, ἵνα τελεία καὶ ἀνελλιστὴς ἡ «περὶ τῶν 

οὔρων διδασκαλία γένηται. 8. Καὶ γὰρ καὶ αὐτῶν τῶν 
στερεῶν μορίων μαλακώτερα τινά εἶσι, καὶ τηκόμενα εἰς 
ἐλαίου σύστασιν ἢ ἄλλην τινὰ ἰδέαν ἐξομοιοῦται. 4. ᾿Επεὶ 
τοίνυν ἢ πιμελὴ καὶ ἡ σὰρξ μαλαχώτερα τῶν στερεῶν εἰσὶ 
καὶ ὑγρότερα, πρῶτον μὲν ἀναλύει ὁ πυρετὸς τὴν σειμιελήψ, τὸ 
ὡς πάντων στερεῶν εὐδιάλυτον οὐσίαν" αὖϑις δὲ τὴν σάρκα. 
ὅ. Τῆς μὲν οὖν πιμελῆς τηκομένης, εἰς ἐλαίου σύστασιν 

μεταβάλλει ἡ ϑερμασία, καὶ ἐστειδὴ αὐτὴ οὐκ ἀϑρόως ἀνα- 
λύεται, ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ ἀρχὴν τῆς συντήξεως καὶ ἀνάβασιν 
καὶ ἀκμήν, ἴδωμεν καὶ τῶν καιρῶν αὐτῆς τὴν διάγνωσιν. 
0. Τῆς ἀρχῆς μὲν τῶν ἐλαιωδῶν οὔρων, τὰ ἐλαιόχροα" τῆς 
δὲ αὐξήσεως, τὰ ἐλαιοφανῇ " τῆς δὲ ἀκμῆς » τὰ ἐλαιώδη. 
δι ὰ μὲν οὖν ἐλαιόχροα τὰ τὴν ἀρχὴν τῆς συντήξεως δη- 

λοῦντα ὥσπερ ὑδατώδη φαίνεται. 8. Τὰ δὲ ἐλαιοφανῆ, τὼ 

ἐπὶ τοῦ καιροῦ τῆς αὐξήσεως γενόμενα, τὴν μῖξιν ἀκριβε- 

στέραν ἔχει τοῦ ἐλαίου πρὸς τὸ οὖρον. 9. Τὰ δὲ ἐλαιωδήη, 
ἃ ἐν τῇ ἀνμῇ γίνονται, ὅλα τὰ οὖρα καὶ ἐν χρώματι καὶ ἐν 
συστάσει οἷον ἔλαιόν εἰσι. 110 τοιοῦτον οὖρον ἐν συρε- 

φοῖς ἐλαιῶδες ὑπιόμελαν ἐλϑόν, παρακοτιὴν σπασμώδη καὶ 

ϑάνατον σημαίνει. 10. ᾿Επεὶ δὲ ἡ πιμελὴ ἡ μὲν καϑολι- 

κωτέρα ἐστὶ (κατὰ πολλὰ γὰρ διέσπασται μόρια), ἡ δὲ κατὰ 

τοὺς νεφροὺς περιβέβληται, οἷον σκέπον αὐτούς, ταύτης 

τῆς κατὰ τοὺς ψεφροὺς ἀναλυομένης σειμελῆς καὶ δ οὔρων 
ἐξερχομένης ἀϑροωτέρα ἡ ἔξοδος γενήσεται ἢ περὶ τῆς ἐν 

ὅλῳ τῷ σώματι πιμελῆς, διὰ τὸ τὴν μὲν σύνεγγυς τῶν 
οὐρητήρων εἶναι, τὴν δὲ πόρρω. 11. Ταῦτα ᾿Ϊπποκρά- 
τῆς ϑεασάμενος γινόμενα ἔγραψεν οὕτως ἐν ᾿“Ιφορισμοῖς " 
» Ὁκόσοις λιπαρὴ ἡ ἐπίστασις εἴη καὶ ἀϑρόη, τούτοις νε- 
φριτικὸὺὶ σημαίνει" " δηλονότι τῆς πιμελῆς τῶν νεφρῶν ἀνα- 
λυομένης. Καὶ ἄλλως" ,,Οὖρον ἐν καύσῳ λιπαρὴν ὑπόστα- 
σιν ἔχον ϑάνατον σημαίνει. 12. "νευ δὲ πυρετοῦ γέ- 

'ροῦσε τὸ τοιοῦτον γινόμενον παραπληξίαν σημαίνει. Καὶ 

25 

30 

358 
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σιερὺὶ μὲν τῶν ἐλαιωδῶν οὔρων τῶν ἀπὸ τῆς συντήξεως πι- 
μελῆς γινομένων, ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. 

128 “ἡ Περὶ ὑποστάσεων ὁροβοειδῶν. 

1. ᾿Επεὶ τοίνυν προειρήκαμεν, ὅτε καϑάπερ τήκεται ἡ 
ὁ πιμελή, οὕτω καὶ ἡ σάρξ, καὶ τηκομένης τῆς πιμελῆς πο-- 
τασπὰ γίνονται ἐξεϑέμεϑα, εἴπωμεν καὶ τῆς σαρκὸς τηκο-- 

μένης ποταπαὶ κατὰ πρῶτον λόγον ὑποστάσεις γίνονται. 
ῷ. Τηκομένων οὖν τῶν σαρκῶν τῶν τὸ καϑ' ὅλον τὸ σῶμα 
συερειουσῶν καὶ αὐτῶν τῶν νεφρῶν οὐσίας, ὁροβοειδεῖς γί- 

ἰονονται ὑποστάσεις. Ταύτην δὲ τὴν προσωνυμίαν ἐκ τῆς 
τῶν ὁρόβων ἰδέας ἐκτήσαντο. 8. Καὶ εἰ μὲν ἐκ τῆς τοῦ 
ὅλου σώματος σαρκὸς τηκομένης τοιαῦται ἐν οὔροις αἱ ὑπο-- 
στάσεις γενήσονται, ὀξὺν δῆλον ὅτι καὶ τὸν πυρετὸν δη- 
λούσιν" εἰ δὲ καὶ τῆς νεφρῶν σαρκός, ἀπυρεξίαν δηλονότι, 

τὁ χαϑώς φησιν ᾿Ιπποκράτης" ,,Εἰ τῷ οὔρῳ παχεῖ ἐόντι σαρ-- 
κία σμικρὰ συνεξέρχονται, τούτοις ἀπὸ τῶν ψεφρῶν ἐκκρί- 
ψδται." Καὶ περὶ μὲν τῆς πιμελῆς καὶ τῆς σαρκὸς ἱκανὰ 

τὰ εἰρημένα. 

ιθ΄, Περὶ ὑποστάσεων πεταλωδῶν. 

20 1. ᾿Επειδὴ οὖν τὰ στερεὰ τοῦ σώματος μόρια ἔχουσιν 
ἐν αὐτοῖς καὶ βάϑος καὶ πλάτος καὶ μῆκος, ὅσα μὲν ἐπι- 

180 πολῆς διαξέονται ὥσπερ τινὰ στέταλα ἐν τοῖς οὔροις φαινό-- 

μενα, τῆς κύστεως τὰ τοιαῦτα δηλωτικά. Τὴν προσωνυμίαν͵ 
δ᾽ ἔχουσιν ἐκ τῶν ὁμοίων πιετάλων ἐκ τῶν σίτων πτισσομέ- 

“56 ψων γινομένων. ῶ. Τῷ δὲ προειρημένῳ τρόπῳ καὶ ἐπὶ τῶν 

ψεφρῶν διορίζεται" εἰ μὲν γὰρ εἴη πυρετὸς καὶ τὸ οὖρον 

σιεταλωώδεις ὑποστάσεις ἔχον, τὸ ὅλον κεχάκωται σώμα" δὲ 

δὲ μὴ εἴη πυρετός, τῆς κύστεως τὸ πάϑος. 8. Ταῦτα καὶ 
ἀπεψίᾳ καὶ πέψει διορίζονταε" εἰ μὲν γὰρ μετ᾽ ἀπεψίας, 

3. τοῦ ὅλου σώματος τὸ κακόν εἰ δὲ πέψις εἴη, τῆς κύστεως. 

κ΄, Περὶ τῶν πιτυρωδῶν ὑποστάσεων. 

1. Ὅταν δὲ ὁ πυρετὸς καταλάβῃ εἰς τὰ βάϑη τῶν 
ἀγγείων, πιτυρώδεις αἱ ὑποστάσεις γίνονται" ἀδρομερέστε-- 
ραι τῶν πεταλωδῶν εἰσι καὶ τῶν αὐτῶν ταῖς προειρημέναις 
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ἱποσεάσεσι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σημαντικαί, τῆς τε 

κύστεως τὸ τιάϑος “εἶναι καὶ τοῦ ὅλου σώματος. 2. Εἰ μὲν 

γὰρ παρείη πυρετός, φοῦ ὅλου σώματος τὸ κακόν" εἰ δὲ μή, 

τῆς κύστεως" καὶ εἰ μὲν ἄπετιτον εἴη, τοῦ ὅλου" εἰ δὲ «τε-- 

πεμμένον, φῆς κύστεως, ὡς ᾿δυποκράτης φησίν" Ν᾿ Ὁχόσαις δ 

ἐν τῷ οὔρῳ σιτυρώδη ἐξέρχονται, τούτοις ἡ κύστις ψωριᾷ.᾽ 

κα. Περὲ τῶν κριμνωδῶν ὑποστάσεων. 132 

1. Εἰ δὲ καταλάβοι πυρετὸς κατὰ τὰς τοῦ σώματος 

φρεῖς διαστάσεις, κατώ τε μῆκος καὶ βάϑος καὶ πλάτος, τὰ 
τοιαῦτα τῶν πιτύρων ἀδρομερέστερα γίνονται καὶ καλεῖται 10 

κριμνώϑη. ἃ. Νοήσαις δ᾽ ἂν τὸ τοιοῦτον, εἴ τις κουφίσας 
τὴν μύλην τὴν τὸν σῖτον ἀλήϑουσαν. εἰς ἀδρομερῆ κόμ-- 
ματα τὸν οἶτον ἀπεργάζεται. Τὰ τοιαῦτα ἀδρομερῆ κόμι-- 
μίᾶτα τοῦ σίτου κρίμνα ὀνομάζονται. ᾿Εκ τούτων οὖν καὶ 
τὰ ἐν τοῖς οὔροις φαινόμενα τὴν προσωνυμίαν ἐκτήσαντο. 15 

3, Γίνονται δὲ τὰ τοιαῦτα κριμνώδη οὖρα ἢ διὰ σύντηξιν 
τῶν στερεῶν ἰσχυράν, ἢ δι᾿ ὑπερόπτησιν τοῦ αἵματος. ἀλλ᾽ 
εἰ μὲν λευχὰ εἴη, τῶν στερεῶν ὑπάρχει τὸ πάϑος" εἶ δὲ 
ἐρυϑρά, τοῦ αἵματος" καϑώς φησιν ᾿Ιπποκράτης" ,,᾽ Εν 
σιυρετοῖς ὀξέσι οὖρον χολῶδες κριμυνώδεις καὶ λευχὰςς ἔχον 30 
ὑποστάσεις, πονηρόν. Καὶ ἄλλως" ,, Εν πυρετοῖς χρονί-- 
ἕουσιν, οὖρον κριμνώδη ὑπόστασιν ἔχον, ἄλλων τῶν σωτη-- 
ρίων ἐόντων, τὴν ἀπόστασιν δηλοῖ." "Ζ4λλο" ,,Οὖρον ἐν πυ-- 
ρετοῖς ἐναιώρημα κριμνῶδες ἔχον, χρονίαν νόσον σημαίνει. 

Καὶ περὶ μὲν τῶν ἀδρομερεστέρων ὑποστάσεων, τῶν “ἐν 15 

τοῖς οὔροις γενομένων τὸ καὶ φαινομένων ἱκανὰ το εἶ-- 

ρημένα. 

κβ΄. Περὶ δυσωδῶν οὔρων. 84 

1. Τὸ δυσώδες οὖρον διάφορα σημαίνει. Οὖρον κἀκ- 
οσμον καὶ δακνῶδες ὑγρῶν σῆψιν σημαίνει. ὃ. Καὶ πάλιν 30 
ἐν πυρετοῖς ὑδατῶδες καὶ λευκὸν οὖρον λευκοῖσιν ἐναιω-- 
ρήμασι δυσῶδες, παρακοσιὴν παύει. 8. Καὶ ἄλλως τε οὖρον 
ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσι παχύ, μέλαν, καὶ δυσῶδες οὐδὲν τῆς 

κύστεως ἐχούσης, ϑάνατον σημαίνει. 4. Καὶ ἄλλως" οὖ- 

ρον ὀδμὴν ἔχον βαρεῖαν σύντηξιν δηλοῖ. δηλοῖ δὲ καὶ σῆψιν 535 
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καὶ ψνέχρωσιν τῆς φύσεως. Καὶ περὶ μὲν τῶν τοιούτων 
οὔρων ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. 

κγ΄. Περὶ τῶν συμπλοκῶν τοῦ χύματος καὶ τοῦ παρυφισταμένου μετὰ 

, τῶν ἐνδεχομένων χρωμάτων. 

δ 1. ᾿Επειδὴ δὲ τὰς ἔμπιροσϑεν συμτσιλοκὰς ἐποιήσαμεν 

φτοῦ τε λεπτοῦ καὶ παχέος μετὰ τῶν χρωμάτων ἀρτίως, 

συμτλέξωμεν τὸ χύμα καὶ τὸ παρυφιστάμενον μετὰ τῶν 
ἐνδεχομένων χρωμάτων, καὶ τί σημαίνει τούτων ἕκαστον 
παραϑῶμεν. ἃ. Καὶ ἐπειδὴ τὸ παρυφιστάμενον τῇ οὐσίᾳ 

1306 παχύ, δηλονότι ἢ ἀπὸ πέψεως ἐπαχύνθη, ἢ ἐκ περιουσίας 
παχέων καὶ ὠμῶν χυμῶν, λοιπὸν τοῦτο μετὰ λεπτῆς συ- 
στάσεως τὸ παρυφιστάμεγον συνελϑεῖν οὐ δύναται, πιλέξω-- 

μὲν οὖν αὐτὸ τὸ παχὺ χύμα μετὰ ὑποστάσεως καὶ ὕσιε- 
ρύϑρου χρώματος καὶ ἐρυϑροῦ. ᾿Εν γὰρ ταῖς συμπλοκαῖς 

16 φαύταις τὺ ἀπεψίαν δηλοῦντα χρώματα συνελϑεῖν οὐ δύ- 
ψαται. 8. ᾿“ρξώμεϑα οὖν τὴν συμπλοκὴν ποιεῖσϑαι μετὰ 
τοῦ ὑπερύϑρου καὶ ἐρυϑροῦ χρώματος, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἀπὸ 
ἰχωροειδοῦς αἵματος γίνεται, τὸ δὲ ἐκ τελείου. Χρὴ δὲ γι- 

γώσκειν ὅτι χρώματά τινα συμσιλεκόμενα ἐν ταῖς συστά- 
20 σεσι τοῦ χύματος, ταῦτα καὶ ἐν ταῖς ὑποστάσεσιν" ἀλλ᾽ ἐν 

ταῖς ὑποστάσεσιν ἀνείμενα. 4. Τί δηλοῖ τὸ παρυφιστά- 
μενον σιαχὶ ὑπέρυϑρον μετὰ παχείας συστάσεως: αὕτη ἡ 
συμπλοκὴ συνίσταται, καϑὼς καὶ ἀνωτέρω εἴρηται, καὶ δηλοῖ 
μῆκος νόσου. Εἰ δὲ εἴη τὸ οὖρον ὑπέρυϑρον, καὶ ἡ ὑπό- 

6 σέασις ὑπέρυϑρός τὸ καὶ λεία, καὶ τὰ ἑξῆς. ὅ. 11 δηλοῖ 
τὸ παρυφιστάμενον παχὺ καὶ ἐρυϑρὸν μετὰ παχείας συ- 
στάσεως: Καὶ αὕτη ἡ συμπλοκὴ συνίσταται, καὶ δηλοῖ 
σιλῆϑος αἵματος διώ τε τῆς συστάσεως καὶ τοῦ σαρυφι- 

σταμένου. 6. Τί δηλοῖ τὸ πιαχυ μέλαν μετὼ παχείας συ- 
30 στάσεως ; Καὶ αὕτη ἡ συμπλοκὴ συνίσταται, καὶ ὑπερύτιτη-- 

σιν κατά τε τὴν σύστασιν καὶ τὸ παρυφιστάμενον δηλοῖ" 

138 ὁμοίως δὲ καὶ μετὰ τῶν χρωμάξων τῶν ἐρδιχομένων ουμ- 

πλακῆναι φῇ συστάσει, καὶ τῷ παρυφισταμένῳ τὰ αὐτὰ 
σημαινόμενα δηλώσουσιν ὑπιερβολῆς καὶ ἐλλείψεως, συλὴν 

35 τῆς συμμετρίας ἀμφοτέρων τῆς τὸ συστάσεως καὶ τοῦ παρυ- 

φισταμένου μετὰ τῶν κατὰ φύσιν γρωμάτων,, ἢ ὡς μετὰ 
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συρροῦ ἢ ὑποπύρρου. Καὶ γὰρ τοῦτο δηλοῖ τὴν ἀρίστην 
σιέψιν ἔν τς συστάσει καὶ πταρυφισταμένῳ καὶ ἐν τῷ χρώ- 
ματι. Ἴ. Καὶ περὶ μὲν τῆς τῶν οὔρων διδασκαλίας κατά 
τὸ γένη καὶ εἴδη καὶ διαφορὰς καλῶς ἐκτεϑήκαμεν. ΠΕ ύχα-- 
ρίσωμεν οὖν Χριστῷ τῷ ἀληϑινῴ ϑεὼώ ἡμῶν, τῷ εὐοδώσαντι 
ἡμᾶς εἰς τὸν δρόμον τῆς αὐτῆς πραγματείας, καὶ ἀξιώ-- 
σαντι ἡμᾶς καὶ ἀρχὴν καὶ τέλος ἐπιϑεῖναι αὐτῇ εἰς διόρ-- 
ϑωσιν τῶν ὁπωσοῦν ἐπιϑυμούντων ἐκ πάσης προαιρέσεως 

μανϑάνειν. 



ΧΥΙΙ. 

ΊΝΕΘΙΤΑ ΟΑΆΜΙΝῸΜ ΜΑΝΌΒΠΙΒ ΡΗΠΑΒ 

ΕΧ ΘΟΟΡΙΟΕ ΜΟΝΑΟΘΕΝΒΙ ΟΟΙΧΧΧΙ. ΟΗΛΕΤ. 

Θάλαμος ἰδού, νυμφικὴν φέρων κλίνην, 
ἐφ᾽ ἧς ἀτεχνῶς εὐσιρεσιής, ἡ Ῥωξάνη. 
σκοπεῖ δὲ τὴν γῆν ὡς ὑπ᾽ αἴδους ἡ κόρη, 
μῇ σπιρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον ἑστῶτα βλέπη. 

ὁ ἔρως δέ τις πάρεστιν ἐξ ὀσιισϑίου, 

καὶ τῆς κεφαλῆς τὴν κάλυπτραν ἑλκύσας 
τῷ νυμφίῳ δείκνυσι τὴν ποϑουμένην. 

ἄλλοι δ᾽ ἀφαρεῖ τοῦ ποδὸς τὴν ἀρβύλην, 
δουλοπρεσπεῖ σχήματι καμφϑεὶς εἰς γονύ. 

τυταύτην γὰρ ἂν βούλοιτο καὶ κατακλίνειν 

ἄλλοι δὲ τῆς χλανίδος αὐτὴν ἁρπάσας 
ἕλκει πρὸς αὐτὸν ἐμιβριϑῶς τὴν ᾿Ρωξάνην. 

ὃ γοῦν βασιλεὺς γειτνιῶν τῇ παρϑένῳ 
σιρὸ τοῦ γάμου στέφανον εὐϑυς εἰσφερεῖ 

15. καὶ ψυμφαγωγῶν συμεταρῆν Ἡφαιστίων, 
ὃς ἀπερεισϑεὶς εἰς τὸ μειρακύλλιον. 
«ὁ φαιδρὸν ὦ βέλτιστε καὶ βρύον τόδε" 
σιρος γὰρ τὸν ὑμέναιον ἡ τέχνη βλέπει, 
γαμηλίου δείκνυσε πυρσοὺς λαμπάδος. 

20 ἄλλοι δ᾽ ἔρωτες αὖϑις ἡδεῖς ἐκτόπως 

ἐν τοῖς ὅπλοις παίζουσι τοῖς τοῦ νυμφίου. 

Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὡς ὁρᾶν ἔχεις δύο, 
κατωμαδὸν φέρουσιν αὐτοῦ τὸ ξίφος, 
ἄλλοι δὲ δύο τῶν βασιλέων ἕνα, 

25 ἡττημένον σύρουσιν ἐκ τῆς ἀσπίδος 
λαβόντες αὐτῆς τὰς ἀπὸ σκότους πέδας 
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εἷς δ᾽ ἄλλος εἰσδὺς ὕπτιον [ἐς] ϑώραχα 

φάχα τὸν ἐσμὸν ἐχταράξει τῶν φίλων 
ὅταν ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ ῥοπὴ τούτους φέρη, 

30 πλὴν οὐ γραφὴ καὶ μῦϑος ἁπλῶς ἃ βλέπεις 
ἀλλ᾽ ἔστιν εὑρεῖν ἀπὸ τῶν ὁρωμένων, 
ὡς αὐτὸς ᾿“λέξανδρος ἐλϑὼν εἰς γάμους 

τῶν ᾿““ρεϊχῶν εἴχετο σπουδασμάτων. 

ὃς 
β, ΕΣ 

ἼἜφοδος περὶ γυπῶν. 

ΤΙρογνωστικὴν ἔχουσι καὶ γύπες φύσιν 
οὖς μίξεως πλὴν καὶ σπορᾶς λόγος κύειν 
σπῶντας πνοῆς ὄλισϑον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

ὅταν κατ᾽ ἀνδρῶν ταχτικῶς ὠστλισμένων 
5 ἄλλους ὁ τῆς ἔριδος ὁπιλίξῃ χρόνος, 

σφυγμῶντος αὐτοῖς τοῦ καταλλήλων ϑράσους, 

ἴσασι γὰρ δὴ τὴν ἑκατέρων τύχην, 

καὶ τοὺς νικητὰς πρὸς σφαγῆς ἢ τραυμάτων 
ὥσπερ πόλιν ἴσασι τοὺς ϑαγνουμέγνους" 

10 καὶ τοῦτο σαφὲς ἔκ τινων γνωρισμάτων 
οἷς εὐστόχως δίδωσιν ἡ πεῖρα κρίνειν. 

ὅε " Ἀ 

Πρὸς τινὰ διασύροντα αὐτὸν ἰδεῖν εἰρηκότα ἐν τῇ “Περσίδι 

, γυναῖκας φοτόκους ἐξ ἐπωδῆς. 

᾿Ἔγω μὲν ἐξήνεγκα τὸν καινὸν τόκον 
καὶ τοῖς φίλοις προὔύϑηκα ῥαστώνης χάριν, 
ὠῶν φορητὸν ἐκ γονῆς φιλοπτέρου. 
ἐχρῆν γὰρ εὑρεῖν καὶ γυναῖκας ἐν Σκύϑαις, 

5. αἵ πολλάκις τἰχτουσιν ὀρνίϑων τρόπον, 

ὅταν ὃ Σατὸὺν ὡς ἀλέκτωρ αὐϑάδης 
σοβῆ κατ᾽ αὐτῶν τὸ πτερὸν καὶ τὸν λόφον. 
εὐϑυς γὰρ. αὐταῖς ἐνσπαρείσης τῆς λύμης, 
σφαιροῖ πρὸς φὸν ὀστρακοῦσα τὸν τόκον, 

10 ἡ πρὸς τὸ χεῖρον ἕξις ἐκ παροινίας. 
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σὺ δ᾽ ὄρνις οὐκ ὧν συγκομνίζεις τοὺς τόκους. 
εἰς τὴν καλιὰν τῆς ψυχῆς κεκρυμιμένους 
καὶ τῷ πλατυσμῷ τοῦ πτέρου τῆς καρδίας 
φρουρεῖς περισχὼν τοὺς κυλίνδρους τῶν χόγων 

1 καὶ πῦρ καϑ' ἡμῶν τῇ σχολῇ ταύτῃ πνέεις, 
ὡς ἄν ὃ καινὸς τῇ πυρᾷ ϑαλφϑεὶς τόκος 
ἀναστομωϑῇ πρὸς γονήν σοι φιλτάτην. 
καὶ γὰρ νεοσσοὺς τὰς ἐμὰς ὕβρεις κρίνεις, 
ἐγὼ δέ σοι δέδοικα μὴ τοὐναντίον, 

20 ὀφεῖς ἐν ῳοῖς ὀργανοῖς ἀντ᾽ ὀρνίϑων, 
ὅταν ἐπ᾽ αὐτῶν ἐγχρονίζης τῇ ζέσει, 
οἵ κατὰ καιρὸν ἐκδραμόντες ἀϑρόοι 
πλήξουσι καὶ δήξουσι καὶ φϑεροῦσί σε 
φὰ τῶν ἐχιδνῶν ἐκμιμούμενοι βρέφη. 

5 πλὴν ἄφες αὐτοὺς ἐκφυῆναι τοὺς τόκους, 
«τῆς σῆς καλιᾶς τοὺς μυχοὺς καϑαγνίσας, 
οὐ γὰρ ἐπῳάζουσι τοῖς ἀλλοτρίοις, 
οὐδ᾽ ὄρνιϑες σολλάχις, ὦ τὰν, οὐδ᾽ ὄφεις, 

πρὶν ἄν ὁ καιρὸς τῆς γονῆς ἀναγκάσοι. 

ἢξ ἢ 
Ε 

Περὺ ἐρωδιῶ ν. 

᾿Ερωδιοὺς νῆσός τις ᾿Ελληνὶς τρέφει, 

οἱ τὴν ἑαυτῶν εὐγενίζοντες φύσιν 

ὅσους μὲν ἂν ἴδωσι δεῦρο βαρβάρους, 

μισοῦσι καὶ φεύγουσιν ὡς πτηνὸν γένος " 

5 ὅταν δὲ κατάρῃ τις ἐκ τῆς ᾿Αἰττίδος, 
εἰσὶ προσηνεῖς καὶ φιλέλληνες πάλιν. 

εὐϑὺς γὰρ αὐτῷ προσδραμόντες ἀϑρόοι 

«είνουσι τὰς πτέρυγας ὡς χεῖρας φίλοι. 

κἂν οὗτος αὐτοῖς ὡς ἐϑὰς προσεγγύσῃ, 

τυ στέγουσιν ἁφὴν εὐμενοῦς ἀλλοτρίου. 

οὕτω πτερωτοὺς τοῦ φιλεῖν διδασκάλους 

τοῖς ἀπτέροις δίδωσιν ἡ νῆσος ξένοις. 

ἢξ κ .κ 
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Εἰς τὸν μεταξοποιὸν σκώληκα. 

Καὶ σηρινοῦ νήματος ὑφαίνειν λόγους, 
τῇ φιλίᾳ δίδωσιν ἡ Κλωϑὼ τύχη, 
σιλὴν ὡς ὑφαντὸν καὶ κροτόπλοκον τέρας, 
ἀμπίσχεται καὶ τοῦτο λαμπρῶς ἡ φύσις 

ο ὡς νυμφίου ϑέλγουσα τὸν φϑόρον χρόνον. 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτοῦ σωφρονέστερος μένω, 
φαλασία σκώληκος ἠσφαλισμένος, 

εἰ σῶμα γνῳϑρον καὶ περικεκλασμένον 
ἢ καὶ χαμερπὲς καὶ κατεστυγημένον, 

τ0 τοσοῦτον ἔργον τῷ βίῳ χαρίζεται. 

ἐκ γὰρ ἀπαγοῦς καὶ βραχυτάτου σπόρου, 
ϑαλφϑέντος εἰς πῦρ ἢ λινοῦν ὕφασμα τι 

ἢ διφϑέρας ἔλυτρον, ἢ κόλπου ζέσιν, 
ῥηγνυμένου πρόεισιν ἀμβλύς τις τόκος 

ιο ὡς κάρφος ἢ ϑοίξ, ἤ τι λεσιτὸν ἐκτόπως 
καὶ ζῇ καϑ᾽ αὐτὸν ἠρέμα κινούμενος, 
καὶ βόσκεται τὰ φύλλα τῶν συκαμίνων, 
τὸ τῆς τρύγης βέλτιστε μαστεύων γάλα. 
σιλὴν ἀπολεσιτύνουσι φειδοῖ τοῦ βρέφους, 

20 χεῖρες γυναικῶν τὴν τροφὴν τὴν φυλλίνην, 
ἐπεὶ τὸ παχιυὶ καὶ τραχυ πρὸ τοῦ χρόνου 
τοῖς χρωμένοις κίρνησιν οἰκτρὰν ἀγχόνην. 
ὅταν γε μὴν αὔξησιν ἡ φύσις λάβη, 
δεῖται τροφῆς τὸ σῶμα δαψιλεστέρας. 

"5 κεῖται δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῆς ἀτρέμας τῆς ϑρύψεως, 
καρηβαριῶν «πιὸ «τῆς ἀπληστίας, 

καὶ σιῶν τὸ σαπρὸν ταῖς τροφαῖς ἀποξύων, 

δορᾶς νεαρᾶς ἐνδιδύσκεται σκέπην 
καὶ πάλιν αὐτὴν εἰ βραχὺς λύσει χρόνος, 

30 ἐκτείνεται γὰρ τῇ τροφῇ τὴν γαστέρα, 
ὥσπέρ τις ἀβϑρὸς ἀλλο τι στολίζεται 
σιῶσαν δὲ συνείϑησι τὴν βρῶσιν κάτω, 
τὸ μηκέτι χρήσιμον ἐκχρίνων μόνον, 
ἂν δ᾽ ἐκτραχυνϑῇ τῆς χλιδῆς ἢ λεπτότης, 

350 σῆς παρευϑὺς τὰς τροφὰς ἀναστύξδι 

287 
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καὶ τὰς ἀμοιβὰς τοῖς τροφεῦσιν ἐκτίνων 
διασιλέκει τὸ νῆμα τῶν ἐντοσϑίων. 
καὶ βουχράνου κίνησιν ἑστῶτος φέρων, 
ταλασιουργεῖ καὶ στιβάζει τοῦς μίτους. 

“πλὴν ἀλλ᾽ ἴδε στράτευμα συχνὸν ἐνθάδε 
καὶ τὴν φυσικὴν τακτικὴν μὴ φαυλίσῃς. 
οἱ γὰρ φάγοι σκώληκες, οὖς πρὶν ἐσκύστεις 

ψωϑεὶς ἀτεχνῶς καὶ βραδεῖς καὶ δυσκόλους 

σοβοῦσι καὶ βομβοῦσε ταγμάτων τρόπον, 
45 καὶ τὰς κύμιας τρέχοντες ἁβρῶς τῶν κλάδων. 

σιοιεῖ γὰρ αὐτοὺς ἀντὶ βάϑρων ὁ χρόνος 
φῇ καταγωγῇ τοῦ στρατοῦ πεπηγμένους, 

καί τις ἐπ᾿ αὐτοὺς ἡγεμὼν τεταγμένος, 
σιρὸὺ τοῦ στίφους ἄνεισι καὶ βλέπει κάτω, 

80 χαὶ τὴν τελευτὴν ταῖς φυλαῖς ἐπιτρέσεξι 
τούτων δὲ σὴς ἕκαστος εὐθὺς ἐκτιτύωψ, 
φὴν καταγωγὴν ὀργανοῖ τὴν ἐσχάτην. 
ἡ σύνϑεσις γὰρ τῶν πολυστρόφων μίτων 
σφαῖρα προμήκης τῷ πλέχοντι γίνεται. 

55 χαίρει δὲ τοῖς τέρπουσιν ὁ σκώληξ μύροις 
καὶ τοὺς βαρεῖς ἄνωϑεν οὐ στέγει ψόφους. 
αἱρεῖ γὰρ αὐτὸν καὶ ψιλὴ δυσοδμία, 
καὶ μῦς λαϑὼν καὶ πνεῦμα καὶ βροντῆς χυύστος. 
ϑνήσκει δὲ τοῦ κλάοντος οὐκ ὄντος γένους, 

ο0 κλεισϑεὶς ἐν αὐτῇ τῆς πλοκῆς τῇ συνϑέσει 
μετὰ χρόνον δὲ τινὰ παπαὶ τοῦ ξένου, 
ζῷον πιτερωτὸν ἐκ ταφῆς ἀνηγμένος, 
φὴν τοῦ γένους ἔγερσιν ἡμῖν δεικνύει. 
καὶ γὰρ ὃ νεκρὸς καὶ τεταριχευμένος 

ο5 εἰς δεύτερον φῶς εὐπρεπῶς ἀνατρέχει. 
τούτου 7γε μὴν “Ἤρακλες “Ἑρμῆ τὸν τάφον 
χαυνοῖ τὰ ϑερμὲὰ τοῦ λέβητος ὕδατα 
καὶ σφαῖρα καὶ χεὶρ καὶ βραχὺ τρῆμα κλάδου, 
συκναῖς ἀκανϑῶν ἐξοχαῖς σσεφυρ μένον," 

τὸ τοὺς δυσπλόκους λύουσιν εὐτέχνως μίτους 
καὶ γίνεται τὸ πλέγμα τοῦ ϑνησειδίου, 
χιτῶν ἀτεχνῶς καὶ βασιλεῦσι πρέπων. 
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οὐδὲν γὰρ εἰκῆ συμπαρήχϑη τῇ κτίσει, 
ὧν καὶ τὼ φαυλότατα σωφρόνως βλέπης. 

το σκώληξ μὲν οὖν ὄνειδος ἀνθρώπων γένου, 

φῷ μετρίῳ σχήματι σαυτὸν σεμνύνων, 
ἑλοῦ δὲ τὸν τραχύν τε καὶ σκληρὸν βίον 
φοῖς τοῦ λόγου βρώμασι τὸ πνεὔμω τρέφων. 
ἐπὶ δὲ τοῖς τεκοῦσι μὴ φρόνει μέγα" 

80 σχώληξ γὰρ αὐτόμαζος οὐ κυΐσκεται" 
ὅταν δὲ καλῶς ὀργανωθῆς τῷ χρόνῳ, 
τῆς ἀρετῆς τὸν οἶκον εὐτρέπιζέ μοι 

καὶ ϑνῆσκε νεκρῶν τῶν μελῶν σοὺ τὸν τόνον, 
εἰς ἂν λάβης πτέρωσιν οὐραψοδρόμιον.᾿ 

86 ὁ δὲ χρόνος τὸ νήμω τῆς μνήμης φέρων, 
τὸ τῶν κρότων ὕφασμα λαμπρῶς σοι πλέκη. 
ἐμοὶ δὲ νυνὶ τὸν καλὸν «πέπλον δίδου, 
λαβὼν ἀπ᾽ αὐτῶν εὐλαβῶς τῶν διπεύχων, 
καὶ ῥαδίως πέραινε τὰς ὑποσχέσεις. 

ου οὐ γὰρ ἐπαινῶ τὰς δεούσας ἐλσείδας 
ἃς πολλάκις ἥρπασεν ὡς κλωψ ὁ χρόνος. 
ἔστω δὲ μαλϑακός τις, ὦ ξένη φύσις, 

ἀφ᾽ ᾿Ἐστίας ὃ φασιν ἐξειργασμένος. 
οἱ γὰρ «πταραπλέκοντες ὀϑνείους μίτους 

95 εἰς τὰς ἀγωγὰς τῆς ὑφιστώσης κρόκης 
ὠνητὸν ἠσπάσαντο καὶ φαῦλον βίον 
ὁρῶντες εἰς τὸ κέρμα τῶν σ“-λανωμένων. 
σὺ δὲ στιβαρὰν εὐτυχῶν τὴν καρδίαν 
καὶ παντὸς ὧν ἄγευστος, εἰ καί τις δόλου 

10 δώσεις καϑαράν, ἥνπερ ὑπέστης χάριν. --- 

Εὶς τὸν στρουϑοκάμηλον πολιτικοί. 

᾿“Ιπὸ καμήλου καὶ στρουϑοῦ σύνϑετον εἶδον τέρας 

οὔτε πτηνὸν οὔτε πεζόν, ἐξ ἑκατέρων γένος" 
ὃ καὶ τῇ χέρσῳ σπένδεται, καὶ πρὸς αἰϑέρα τρέχει. 
καὶ γίνεται μεταίχμιον τούτοιν ἀμφοῖν τὸ ζῶον, 

5 ἀξύμβλητον, οὐδέτερον, ἡμιτελές, ἀστεῖον. 
1. - 19 
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εἰς γὰρ ἀγώνισμα κοινὸν τοῦ σκήνους προκειμένου 
καὶ μαχομένης πρὸς τὴν γῆν τῆς ἐν αἰϑέρι βίας, 
φὸ μὲν παχὺ τοῦ σώματος καὶ «εῖον καὶ γεῶδες 
ἐναπομένει τῷ βάρει τῆς ὑποσπώσης ὕλης. 

ιῦ καὶ τοῦτο δῆλον ἐξ αὐτῶν τῶν στέργων καὶ τῶν νώτων 
καὶ τῆς πυγῆς καὶ τῶν ποδῶν καὶ τῆς ἀδρᾶς ἰγνύης. 
ὅσον δὲ κοῦφον καὶ λεπτόν, αὖϑις αἰϑὴρ λαμβάνει 
καὶ γίνεται τὸ σπάραγμα τῆς ἀνθολκῆς τῆς ξένης, 

φράχηλοι κοῦφος καὶ λετιτὸς καὶ γλίσχρος καὶ προμήκης. 
15 ἡ μέντοι πιἀραπιτέρωσις, ἠρέμα πλημμελοῦσα, 

σερισκεστὲς καϑίστησιν ἐν μέρει τὸ σαρκίον, 

ὥσπερ τοῦ τάχους τῶν ποδῶν ἀρκοῦντος πιρὸς τὸν δρόμον, 
τὸ δὲ πτηνὸν δὲ καὶ πεζὸν ἀνασοβοῦν καὶ τρέχον, 
στερικολπιοῖ τὴν πτέρωσιν τοὺς πόδας ὑπεξαῖρον, 

0 καὶ δείκνυται. κουφότερον ἀπὸ τῶν ἐξαλμάτων. 
εἶτα δοκοῦν ἀφίστασϑαι, πάλιν ἐκτρέχει βάδην 
καὶ πάλιν ὑπεφίπταται καὶ πάλιν ὑφιζάνει" 
γικᾷ δὲ πρὸς τὴν ἅμιλλαν, ἡ χέρσος τὸν αἰϑέρα 
κἀν τούτῳ δή μοι ϑαύμαξε τὸ πτερωτὸν χερσαῖον. 

248 καὶ γὼρ συνελαυνόμενον καὶ σιεραιτέρω τρέχον, 
ἐνολισϑαίνει ταῖς καμισταῖς στο τῆς «ραχύτητος. 
καὶ τοῦ τραχήλου τὸν ὁλκὸν εἰς τὸ λοξὸν ἐσταῖρον, 

δοκεῖ τὴν πτῆσιν ἀπειλεῖν τῇ τῶν πτερῶν ἐντάσει. 
«ῶν δὲ σκελῶν τὰς ἀγωγὰς ἀνέλκον ἐπ᾽ εὐϑείας 

30 καϑάπερ ἐπὶ πρόσϑεσιν τὸ δάπεδον ἀμείβει. 
καὶ τηνικάδε κάμηλον τετράπουν εἰκονίξει, 

κλεπτούσης τῆς γοργότητος τῆς ἐναλλὰξ τοὺς πόδας. 
δεῖ γὰρ τὰς φύσεις, βέλτιστε, καὶ τῶν ἀλόγων ξῴω 
δωροφορεῖν τῷ βασιλεῖ τὰς ϑαυμαστὲς γενέσεις. - 

ἣξ " Ψ 

᾿Εὶς τοὺς ιβ μῆνας. 

1. Τοῦτ᾽ ἄρα σαφές, ὃ γραφεὺς γὰρ ἐνθάδε 
τῷ Μαρτίῳ μὲν ὅπλα καὶ ϑάρσος γράφει 
καὶ κτῆνος ὀργῶν᾽ τακτικὸς γαΐδ ὁ χρόνος. 

Γ 



10. 

11. 

12. 

ΜΑΝΌΕΙ15 ΡΗΠΙΛΕ.. 

 πρύλλιον δὲ ταῖς γοναῖς καὶ ταῖς πόαις 
᾿ - δον ον , ἰόν , 

καὶ ταῖς λυραις δείκνυσι τὧν σπροβατέων 

οἷς καὶ γάλα προὔύϑηκεν ἀμέλγειν ζέον. 

Καὶ Μάϊΐος μὲν τῇ κρόκῃ τῶν ἀνϑέων 

φὴν βασιλίδα τάχα τιμᾷ τοῦ χρόνου 
χιτῶνας αὐτῷ συντιϑεὶς ῥοδοχρόους. 

᾿Ιούνιος δὲ τὴν φυὴν τετηγμένην 
ἄλλη δρόσῳ κάτωϑεν ἡβὼν φαιδρύνει, 
ϑήγει δὲ καὶ δρέπανον εἰς ἕλους χλόην. 

᾿Ιουλίου δὲ βοῦς ὑποζεύξας ϑέρους 

τῶν ἀποδέσμων συντρίβει τὸν ἀσταχυν 
καὶ τῇ καϑ' αὐτὸν ἀντιτεχνᾶται ζέσει. 

ὋὉ δὲ φϑίνων “ὔγουστος ἀλγῶν ἐν κλίνη 
΄ , , 7 ᾿ ρόαι οἷ Ὁ τ ἢ “Ὁ  ἰῶ 

ῥιπτίζεται μὲν, ἀλλὰ στυρέττει στλέον, 

. κἂν τῶν ὁπωρῶν εὐτραπείζη τὸ ψύχος. 

Σεπτέβριος δὲ τοὺς γλυκεῖς βότρυς φέρει 
καὶ ληνοβατὼν εὐλογεῖ τὰς ἐλσιίδας 
καὶ ξυλίνην γέγηθε πιϑάκνην βλέπων. 

᾿Οκτόβριος δὲ κυνικὸν πρράττων βίον 
κίρκοις τὲ καὶ σκύλαξι καὶ βέλους δρόμω 
αἱρεῖ στετεινὰ καὶ λαγως καὶ δορκάδας. 

Νυοοέμβριος δ᾽ οὖν αὐλακίζεε τῷ σπόρῳ 
καὶ τῶν κορωνῶν ἀντισίτιτει τῷ ϑράσει, 
“μὴ χανδὸν ἁρπάσωσι καὶ τὲὰςς ἐλείδας. 

Δεκέβριος δὲ τοὺς βαρεῖς λύσας πόνους 
αὐτὴν ἑαυτῷ δεξιοῦται τὴν φύσιν 

σίφωνε καὶ κρατῆρε καὶ πίϑων χύσει. 

Ὃ δ᾽ αὖ μετ᾽ αὐτὸν ἐκ νεφῶν ὄμβρου βλέπων 
συῶν φαγαῖς κέχηνε βορβοροτρόφων. 

ὋὉ δ᾽ ἔσχατος μήν, εἰς ποτὸν χαίνει ζέον, 
καὶ σοῦρ ὁμαλὲς καὶ κρεῶν ἀμετρίαν. 

19 



ΙΝΕΘΙΤΑ ΟΑΒΜΙΝῸΜ ΜΑΝΌΒΙΙΝ ΡΠΙΠΔΕ. 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

ω. 

Περὶ τῆς παμφάγου γαστρός. 

Οἴδημα γαστρός, βλαπεικὼῶν ἔργων τόκος, 
ὁ γὰρ ἀφανὴς τῶν παϑῶν φυτοσπόρος 
ἀνδρίξζεται μὲν τὴν τροφὴν ἐπεισφέρων. 
ϑεοῦ δὲ λιμιὸν προξενεῖ παραυτίκα. 

β΄. 
Περὶ ὕπνου. 

Τὰς εἰσαγωγες τοῦ μονοτρόπου βίου 
ἀγρυπνία ῥύϑμιζε καϑεύδων μόλις. 

δεῖ γάρ σε φυγεῖν τὰς ὀνεφολεσχίας 
μὴ γὰρ γαλισϑῆς ὑπὸ φιλοσαρκίας. 

γ. 

Περὶ ἀγρυπνίας. 

Βΐνοικον αὐχῶν τὴν καλὴν ἀγρυπνίαν, 
τοῖς ἀγγέλοις ἄνϑρωσιε συμψάλλεις τέως. 
εἰ δ᾽ ὑπιὸ τοῦ σκάμματος ἡ φύσις κάμῃ. 
τῷ μετρίῳ τόνωσον αὐτὴν φαρμάκῳ. 



ΧΥΙΙ. 

ἘΠΕΡΙ ΧΡΟΙΩ͂Σ ΜΑΤΟΣ. 

ΤΟΙ͂ 4Π0ὸ ΦΜΕΒΟΤΟΜΙΑ͂Σ ΕΚ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ͂Σ ΤῊΝ 

ΠΕΡΣΟΩ . 

-, πῇῳ -Φπὸ---.- ον ΤῸ 

1. 10 κατάμαυρον αἶμα κ κ « ὅτι ἰχῶρα οὐ ποιή- 
σει, δίγια σημαίνει" εἰ δὲ ποιήσει ἰχῶρα τουτέστιν ὑγρόν, 
ὡς νερόν, ἀγαϑόν. ; ' , 

2. ἵμα ἑλκῶδες ἀπαλλαγὴν τῆς νόσου σημαίνει. 
8. Δ[ῖμα ῥεῦσαν ὡς βενετόν, μὴ φαινομένου. αἵ- 5 

ματος ἐν οἵω δή τινε μέρει τοῦ ἀγγείου, ὀλιγοχρόνιος ἔσταε 
ὁ νοσῶν᾽ εἰ δὲ πράσινος ὀφϑείη ἡ τοῦ αἵματος χροιά, ϑά- 
γατον ταχύτατον πάνυ δηλοῖ, ἤγουν πεμπταῖος ἢ ἐβδο-- 

μαῖος ὁ τοῦτο ἔχων ἀποϑνήσκει. 
4. Εἰ δὲ ὡς σχιστὸν ἀρσενικόν ἐστι, ϑάνατον καὶ τὸ 

τοῦτο σημαίνει" εἰ δὲ καὶ «στισσῶδες, ἐκεῖνον σημαίνει. εἰ 

δὲ καὶ ἕλκος λευχὸν ἢ βορβορῶδες, σῆψιν δηλοῖ. 
ὕ. Αἷμα κογχυλῶδες ὥσπερ ὀξὺ μετάξιον, ϑάνα- 

τον σημαίνει. 

0. ἀἕἴμα ἐν τῷ ἀγγείῳ τὰ ἥμισυ φαινόμενον λευκὸν τὸ 
καὶ τὸ ἥμισυ αἷμα ἐγείας ἐστὶ δηλωτικόν. 

7. Αἕἵμα ἔχον μέσον λευκόν, ϑανάσιμον. 
8. Δἴμα παχύ, μέλαν καὶ δυσῶδες, ἔχον λώρια μέσον 

ὀστρακώδη, ἐπίκαιρος ἔσται ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου" εἰ δὲ 
φοινίκεινον ἔχει χρώμα, μακχρονοσίαν δηλοῖ. 20 



ΧΙΧ. 

ΠΕΡῚ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ͂ ΚΑῚ ΓΟΝΗ͂Σ. 

1. Νόμος μὲν πάντων κρατύγει. ἡ δὲ γονὴ τοῦ ἐν- 
ϑρὸς ἄρχεται ἀπὸ παντὸς τοῦ ἀγροῦ τοῦ ἐν τῷ σώματι, 
ὄντος τὸ σῶμα τὸ ἰσχυρότατον ὑπὸ κάτωϑεν. 3. ἔχει δὲ 
γεῦρω. καὶ φλέβας ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος τεινούσας εἰς 

5 τὸ αἰδοῖον, εἷς εἰπεῖν, τριβομένου καὶ διαϑερμαινομιένου, 

ὡς ἐξ ἀκοντίου ῥίπτει τὸ σπέρμα ἔξω οὐχ ὅπου τὸ οὖρον, 
ἀλλ᾽ ὅπου ἡ ὁδὸς ἐστι τῶν ὄρχεων, νεῦρα καὶ φλέβες εἰς 
αἰδοῖον τηροῦσαι. 8. Καὶ τοῦ μὲν ἀνδρὸς ἡ γονὴ ἰσχυ- 
ῥοτέρα ἐστί, τῆς δὲ γυναικὸς ἀσθενεστέρα. 4. Εἰσὶ δὲ τέσ- 

10 σαρὲς ἰδέαι τοῦ σώματος, αἵματος, φλέγματος, χολῆς ξαν- 

ϑῆς καὶ χολῆς μελαίνης." ὅ. ᾽Βν δὲ τῷ καιρῷ τῆς συνου- 
"σίας εἰς τὴν μῖξιν τὧν αἰδοίων ἡὐϑδαϊριβὸμένων καὶ δια-- 

ϑερμαινομένων ἐμπίπτει ἡ ἡδονὴ καὶ ϑερμαίνει τὸ αἷ- 
δοῖον, καὶ πληροῦται τοῦ σπέρματος. 6. Καὶ ἡ μὲν γονὴ 

1 ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ἐμπεσοῦσα μέση εἰς τὴν μήτραν ἔσω, καὶ 

εἰ μὴ ἀπορήει τῶν ἔξω, ἀλλὰ φυλαχϑῆ τῇ μυἤτρῷ, ἀϑροί-- 
᾿ ζεται καὶ παχύνεται, καὶ ϑερμαινο μένη καὶ ἐμφυσω μένη 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος δίοδος ἔστω καὶ ἔξοδος γίνεται καὶ διὰ 

τοῦ ὑμένος, κακεῖ πιρῶτον ταύτην ἕλκει εἰς ἑαυτὸν. 7. Ὅταν 
0 δὲ ὅδος γένηται τοῦ πνεύματος, ἔξω τοῦ ϑερμοῦ ὄντος, 

αὖϑις ἕτερον ψυχρὸν ἐσιοπτᾶται δι᾽ αὐτῆς μήτρας καὶ τοῦτο 
σιοϑεῖ διὰ παντός. 8. Καὶ τὸ μὲν αἷμα μιγνύμενον τῇ 
γονῇ σὰρξ γίνεται, καὶ ϑερμαινομένη ὑπὸ τοῦ πνεύματος 
αὔξει καϑ᾽ ἡμέραν καὶ πληϑύνεται. ἅμα γὰρ ἡ γονή, ἅμα 

25 τὸ πνεῦμα ἐμπιίσιτει εἰς τὴν μήτραν καὶ αὔξει καὶ τελη-- 

ϑύνεται. 9. 10 γὼρ ἄψυχον οὔτε αὔξει οὔτε πληϑύνεται" 

ἡ δὲ γονὴ αὔξει καὶ πληθύνεται ὑπὸ τοῦ πνεύμωτος, καὶ 
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ἄρχεται ἕκαστον εἰς τὸν ἴδιον τόπον, τὸ ὅμοιον εἰς τὸ 
ὅμοιον, καὶ τὸ πυκνὸν εἰς τὸ πυκνὸν, καὶ τὸ ἀραιὸν εἰς 
φὸ ἀραιόν, καὶ ἕκδδτον κατὰ τὸ ὅμοιον αὐτοῦ, καὶ διορί-- 
ζονται καὶ διαρϑροῦνται ἔνδοθεν καὶ ἔξωϑεν τοῦ σώματος. 

10. Καὶ ἡ μὲ αλὴ γίνεται. ἀφεστηκυῖα ἀπὸ τῶν ὥμων, 9 
καὶ οἱ δραχιόχες καὶ οἱ πήχυες απὸ Τῶν τιλεῦρῶν" καὶ σὰ 
σκέλεω καὶ αἱ κνῆμαι διίστανται ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ τὰ νεῦρα 

καὶ αἱ φλέβες εἰλήσονται καὶ ὠμφοῖν τὰς φύσιας τῶν ἀρ- 
ϑοὼν καὶ τὰ ἔνδον κοιλαίνεται ὑπὸ τοῦ πνεύματος, τὰ 
ἔντερα γίνονται, καὶ ἔκαστον κατὰ τὸ ὅμοιον. 11. Καὶ τὸ τὸ 
μὲν ἀρρεν τὴν πρώτην πύξιν ποιεῖται δι᾿ ἡμερῶν λ', τὸ 
δὲ ϑήλυ δι᾽ ἡμερῶν μβ΄. 12. Ὅταν δὲ τὸ παιδίον τελείως 
διαρφαϑῆι τότε δὴ τῶν μελέων αὐξανομένων αὐτῷ, δια- 

ζωοῦται καὶ ἀνατομοῦται καὶ τὰ ὀστέα σκληροῦνταε καὶ κοι- 
λαίνονται ὑπὸ τῆς ϑέρμης πηγνύμενα, καὶ ταῦτα μὲν 

ὑπὸ τοῦ πνεύματος γίνεται καὶ κοιλαίνεται. 18. Κοῖλα δὲ 

ὄντα τὰ ὀστέα ἑλκοῦσιν εἰς αὐτὰ ἀπὸ τῶν σαρκῶν τὸ αἷμα. 
λοιστὸν τὸ ποιότατον τοῦ μυελοῦ διαζωοῦται καὶ διαρϑροῦ- 
ται, αὖϑις τὰ ἄκρα τῶν ὀστέων, καὶ διίστανται ἀπ᾽ ἀλλή- 

λων οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. 14. ᾿Επὶ δὲ 50 
τοῦ ἄκρου αὐτοῦ οἱ ὄνυχες φύονται, τελευτῶσι δὲ σπεῶσαι αἱ 
φλέβες πρὸς. τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν. 
15. Ὅταν δὲ τὸ παιδίον τελείως διαζωωϑῇ καὶ οἱ δάκτυλοι 

καὶ οἱ ὄνυχες διγωθϑῶσιν, «τότε δὴ καὶ τὴν κίνησιν. στοιεῖται. 
ὁ δὲ χρόνος τῆς κινήσεως αὐτοῦ γίνεται τὸ μὲν ἄρρεν μή-- 25 
γῶν τριῶν, τὸ δὲ ϑῆλυ τεσσάρων. 106. Ὅταν δὲ κινηϑῆ 
τὸ παιδίον, τότε δὴ σημαίνῃ τῇ μητρί. οἱ γὰρ μαζοὶ αἵ- 

θόνται καὶ ϑηλαὶ ῥαγῶσι, καὶ τὸ γάλα γίνεται ἀπὸ τῶν 
σομάτων καὶ βρωμάτων καὶ στιεζόμενον ἀποπηδᾷ" ἐπὶ τὸ 
ἔπιαυλον τῶν τιτϑῶν, καὶ ϑερμαινόμενον γίνεται λεῦκον 30 

καὶ γλυκύ. 17. Καὶ εἰ μὲν ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τὸ σπέρμα 
ἰσχυρὸν ἔλθοι, ἄρρεν γίνεται τὸ παιδίον, καὶ εἰ μὲν ἡ τοῦ 
ἀνδρὸς γονὴ σιλέον ἔλϑοι, φῷ πατρὶ ὅμοιον ἔοικε τὸ σται- 
δίον. 18, Ἣν δὲ γονὴ τῆς γυναικὸς πλεονάσῃ, φῇ μηπρὶ 
ἔοικεν ὅμοιον, καὶ εἰ μὲν πάλιν ἐπ᾿ ἀμφότερον ἡ γονῇ 35 
ἰσχυρὰ ὑπέλϑοι, ἀμφοτέρων ἔοικεν ὅμοιον. 19. Καὶ εἰ μὲν 

ἡ μήτρα 1 στεγνὴ καὶ μὴ εὐρύχωρος, ἀσϑεγέστερον καὶ 
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λεσιτὸν τὸ σαιδίον γίνεται" εἰ δὲ σιλατεῖα 2) καὶ εὐρύχωρος, 
ἰσχυρὸν καὶ πὰχυ γίνεται. 20. Καὶ εἰ μὲν ἡ γονὴ εἰς δύο 
κόλπους τῆς μήτρας ἐμπέσῃ, Ρ δίδυμα ϑέροντα, τὰ παιδία, 

καὶ εἰ μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς φῆς ὑστέρας. ἐμπέσῃ ἄρρενα τὰ 
ς δύο. εἰ δὲ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ϑηλέα τὰ δύο. "ὡσαύτως καὶ 
«τρία καὶ τέσσαρα παιδία ’ τὴν ἐς ἡ γονὴ ἐμστέσῃ εἰς 

τεσσάρους κόλπους τῆς μήτρας. 1. ᾿Ἰστορεῖται ἐν ταῖς 
ἀνατομαῖς τὧν ὑστέρων, ὅτε καὶ μρτὰ γισονψαῖ σαιδία, 
φοῦ σπέρμανος εἰς τοὺς εἰ κόλπους τῆς ὑστέρας ἐμπεσούσης. 

ιυ 32. Τὸ οὖν παιδίον αὐξεῖ καὶ μεγεϑύνεται καὶ καϑ᾽ ἡμέραν 

κατὰ βραχὺ τρέφεται ἐκ τῶν αἱμυώτων τῶν κατερχομένων 
τῶν χαταμηγνίων τῆς μήτρας, ὡς φησιν ὃ “Ἱπποκράτης. 
γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ φλεβοτομηϑεῖσα ἀνφιτρώσκει, 
γνοὺς ὅτι τὸ αἷμα τροφή ἐστε τοῦ παιδίου, καὶ μᾶλλον τὸ 

ιό ἔμβρυον διὰ στέρησιν τροφῆς ἐκτιτρώσκεται. 238. Ὅ δὲ 

χρόνος τῆς γεννήσεως αὐτοῦ ἐστὶ καφοὶ τρεῖς ἤγουν μῆ- 
γνὲς θ΄ τουτέστε διακοσίαι ἑβδομήκοντα ἡμέραι καὶ μόνον 
καὶ πέντε. 24. Εἰσὶ δὲ ἐν ἡμῖν ὀστέα (κθ. οὕτως ἡ κε- 

φαλη ἔχεε ῥαφὰς ξ. ἔστι δὲ καὶ μονόραφος κεφαλὴ καὶ 
ἢ ἄραφον (ἄγου δ) κράνιον, ἔστι δὲ τοῦτο ὑγιῆ. ὀδόντες λβ΄. 

σιαγόνες β΄. ἔχει ἢ ῥάχη σπονδύλους κδ΄ ἀπὸ κεφαλῆς μέχρε 

φοῦ ἱεροῦ ὀστέου. εἰσὶ δὲ καὶ πλευρὰ κδ΄, κατακλεῖδες β', 
ὦμοι δ, πλάτες 8', β βραχίονες δ΄ » πήχεις καὶ καρκίδες β', 
φοῦ καρποῦ ὀστέα η΄, τοῦ μεσοκάρπου δ΄. σύγκεινται δὲ οἱ 

5 δάκτυλοι εἷς ἕκαστος ἐκ γ' σκυταλίδων, μόνον δὲ οὐ ἀντί- 
χειρος. 
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ΧΧ. 

Ἐ ΣΚΕΥΑ͂ΣΙ4 .444Τ]ΟΥ̓͂ ΛΟΥ̓ΚΑ ΤΟΥ͂ “ΓΙΟΥ͂ 

ΑἹ ΠΟΣΊΤΟΜΟΥ. 

Ἔχων ἐνεργείας φοσαύτας, ὅσα καὶ τὰ ὑποτεταγμένα 

κεφάλαια; ἐφ᾽ ὦ καὶ δωδεκάτεον λέγεται, ὅϑεν καὶ εὐσεβῶς 

βιοῦντες τούτῳ κέχρηνται τῷ φαρμάκῳ: Ὅρασιν τηρεῖ 
μέχρι γήρως, φλέγμα ἐν τῷ ϑώρακι οὐκ ἐᾷ γενέσϑαι, οὐκ 
ὀφϑαλμίαν, οὐκ ἀπόρροιαν τριχῶν, χολήν τὸ πᾶσαν καϑαι- 5 
ρεῖ, τοὺς χυμιους ἀναλύει, σπασμοὺς παύει, ὀδόντας σα- 
λευομένους στηρίζει. 2. Σκευάζω δὲ οὕτως" ὑσώπου πκρη- 
τικοῦ οὐγγίας δ΄, γλίχωνος οὐγγ. β΄. κιμίνου οὐγγ. β΄. ἐπι- 
ϑύμου οὐγγ. α΄. ζιγγιβέρεως οὐγγ. β΄. ϑύμου οὐγγ. β΄. 
ἅλατος ὁγ. β΄. ἀμωνιακοῦ ὁγ. β΄. ἄμμεως ὁγ. κ΄. ἅλατος τὸ 
ῥυχτοῦ 67. β΄. ἀστραγωρειγάνου 67. δ΄. πεπέρεως κοινοῦ 
οὐγγίαν α΄. πεπέρεως μαχροῦ 6γ. α΄. πεπέρεως λευκοῦ ὁ ὅγ. α΄. 
Τὰ πάντα ϑήσας καὶ τρίψας χρῷ ἐξ αὐτῶν καϑ'᾽ ἑκάστην 

ἐοϑίων, ὁ ἐμβάπτων ἐν αὐτῷ τὰς τροφὰς πάσας. 

" ΦΛΑ͂ΤΙΟΝ ΣΚΕΥΑ͂ΣΘΕΝ Υ7Π0 ΤΗΣ ΤΟΥ͂ “ΓΙΟΥ͂ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΘΕΟΠΟΓΟΥ͂ ΕΝΕΡΓΕΙ͂ΩΑ͂Σ 

ΤΟΙΩ͂ΣΔΕ. 

᾿Οφϑαλμίαν οὐ ποιεῖ ἕως γήρως, οὐκ ὀδόντες ἀλγῆ-- 
σαι, οὐ μῖξαι, οὐ τρίχες ῥεῦσαι, ὀξυδορκίαν σοιεῖ, οὐκ ἀφίησι 
φλέγμα, οὐ χολήν, οὐ χυμόν, οὐ ποδαλγίαν, οὐ σπλῆνα. 

ἐστὶ δὲ ἡ κατασκευὴ αὐτοῦ οὕτως" 



1.0 

ΜΕΘΙΟΑΜ. ΘΟΒΕΘΌΟΒΙΙ.. 

ς ᾿ - ι 

. 7 σωσε' κρητικοῦ γο α΄. 
κυμίνου αἰϑιοπικοῦ γο α΄. 
ἁλῶν ἀμμωνιακῶν γο β'. 9 

σκαμμο γο γ΄. 
ξιγγιρεως γο αὐῷ 
σελίνου σπέρματος γο ἂς, 
γλίχωνος ὀρινοῦ γο γ΄. 
σιετροσελίνου μακεδονικοῦ γο β᾿ Ὁ 

σιλφίου γο α΄. 

ἄμεως γο α΄. 
8 
σὺ 

ἁλὸς κοινοῦ γο β΄. ---- Ἢ γοβῳ 
. φύλλου γο βῳ 

φαῦτα κόψας καὶ σείσας χρῶ ἐν ἐδέσμασιν»: οἷς ὧν βουλ΄. 



ΧΧΙ. 

ἢ ΣΤΌΙΧΟΙ ΤΩΝ 4ΖΏ2ΔΕΚΑ ΜΗ͂ΝΙΝ. 

4.4.,.ὩΣ. 

᾿Μάρτ. Ἐγὼ στρατήγους πρὸς παντοπλίαν ἄγω 

ξίφη τε ϑήγω καὶ ψΨεουργῶ τὰς μάχας 
καὶ γῆν ξενὴν τίϑημι τῷ στρατῷ φίλην. 
καὶ μὴν παραινῶ καὶ διϑάσκω ὡς ϑέμις, 
πάντας κελδούω λαμιβάνειν μεϑ'᾽ ἡμέραν 
τροφὴν γλυκίστην ἅμα οἴνῳ εὐώδει. 
[τοῦ πάσχειν πιστοῦ τὴν γραφὴν ἐπιφέρων. 

᾿Ἵπριλλ. "ἄρνας πιαίνω πρὸς βροτῶν παιδευσίαν, 
χαρὰς βραβεύω τῆς ἐγερσίας πλέον 
ὡς μη γένοιτο σωμάτων λοιμὴ τάχα. 
[λέγω δὲ πᾶσι φεύγειν τὰς ῥαφανίδας, 
ἐξ ὧν δίγη φύονται καὶ ποδαλγίαι 

ἑορτασματῶν κτεινῶν τιέλων ἁπάντων. 
Μάϊξος. “Ρόδων δίδωμε λειποϑυμίας ἄνϑος 

καὶ τῆς χλοῆς τὴν ῥίζαν ἑδραίαν φέρω. 
τίκτουσι καὶ γὰρ φλέγμα πυρώδους χόλου. 
[Βροτοῖς παραινῶ ἤτοε λαμβάνειν ὕδωρ 
γεννῶσαν (δεινὰς) σωματοφϑόρους νόσους. 
καὶ τὰς ἅλωνας ἐμφορῶ τῶν δραμάτων. 

᾿Ιούνιος. ᾿Εγὼ δὲ χόρτον τῇ δρεπάνῃ συλλέγω 
καὶ τοὺς γεωργους εὐτρεσείξω πτρὸς ϑέρος 
καὶ χολὴν ξανϑὴν τούτοις αὐξάνω «τᾶσι. 
[λέγω δὲ φεύγειν τῶν ὁπωρῶν τὸν κόρον 
καὶ βλάβην (γὰρ) κάκιστον εἰώϑην φέρειν, 
καὶ πᾶσε τοῖς ψύχουσι χρῇσϑαι σιτίοις. 

ὅ 

10 

15 

20 
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᾿Ιούλιος. 

«ὐγ. 

Σεσπτ. 

ὋὌκτωβο. 

Νοεμβρ. 

Ζεκεμβρ. 

Ἴων. 

βεβρ0. 

ΟΕΌΟ. ΜΕΝΘΙΓΝ. 

Σίτον ϑερίξζω καὶ κριϑῆς ἐγὼ στάχυς 
ἄρτου τε πληρεῖς τοῦ λάου τὰς καρδίας. 
ἔνϑεν γάρ ἔστε σῆψις τῶν Ἐντοσϑίων. 
᾿Εγὼ κελεύω τὰς ὀπώρας ἐσϑίειν. 
καὶ γὰρ κύναστρος ἡλίου παρατρέχει 
οὐ φλογμὸς ἄττει πυρὸς Αἰτναίου δίκην. 
᾿Εγὼ δὲ κείρω βότρυας τῶν ἀμπέλων, 
οἶνον ποτὸν ἥδιστον εἰς ἀρχὴν ἔτους, 
ὡς ἂν κενοῖαι [ὃ] γαστρὸς ἰχῶρας στλέον. 
Ὄρνις ἀναιρῶ καὶ νεοσσῶν πᾶν γένος 
καὶ πιῳροτρέπω τὸ πράσον ἐσϑίειν φίλους, 
ὡς [ἐκ]καϑαίρειν τὴν βλάβην τῆς κοιλίας. 
Τῆς τὴν ἄρουραν ἐξορύττω καὶ σπείρω. 
χρῆσϑαε δὲ λουτροῖς «ταντελῶς αἀποτρέπω, 

δι᾿ ὧν βλάβη πέφυκε ταῖς ἀρτηρίαις. 
Θηρῶ λαγωοὺς ἀγρίαν εὐωχίαν 
καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν γενεϑλίων ἔχω, 
καὶ βρώμα μὲν πᾶν δαψιλῶς φαγεῖν λέγω. 

Πίϑους ἀνοίγω καὶ κάλανδα δεικνύω 

καὶ πῶν τὸ πρὸς ὄρεξιν ἀνθρώπου τρέφω 
ἕν δὲ μόνον φύλαξον ἀρρωστεῖν ϑέλων. 
“Εόρταζε γὰρ καὶ πιῖνέ μοῖ φειδὸν κόρον 

. μιελήτην ἀρκῶ καὶ μαλάττω τὴν φύσιν 
σιλὴν τοὺς γέροντας καὶ γυναῖκας καὶ νέους. 

30 

30 

48 
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ΧΧΙΙ. 

" ΕΒΡΜΗΝΕΙΩΑ͂ ΠΕΡΙ ΤῊΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ͂ 

ἌΝΘΙΡμ ΜΟΥ. 

; ᾿Ιστέον ὅτι διὰ τῆς ἀποψύξεως καὶ ὑποχωρίσεως τῆς 
τοῦ αἵματος ϑερμότητος ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς γίνεται καὶ 
μιερίζονται τὼ στοιχεῖα, τὸ ϑερμον εἰς σεῦρ, τὸ ψυχρὸν εἰς 
τὸν ἀέρα, τὸ ὑγρὸν εἰς τὰ ὕδατα, τὸ ξηρὸν συνάπτεται τῷ 
σώματι. 2. “Οπηνίκα γοῦν ἀνάστασιρ γένηται, συντρέχξδι ὁ 

πάλιν τὰ στοιχεῖα πιρὸς ἑαυτόν. ᾿Ομοίως καὶ ἡ ψυχὴ ἔχεται 
ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀνίσταται ὁλόκληρος ὁ ἄνϑρωπος, ὅϑεν ὁρώ-- 
μεν, ὅστερ ἡνίκα περὶ τὸ ὑγρὸν στοιχεῖον ἡ φϑορὰ γένηται 
ϑνήσκουσιν αὐτομάτως ἰχϑύων πλήϑη, ὅτε περὶ τὸ τῆς 
γῆς ξηρὸν πίπτουσι τὰ κτήνη. 8. Εὰν δὲ τὸ τοῦ ἀέρος τὸ 
ψυχρὸν σπιλεονάσῃ, φϑείρονται τὸ πετεινά. εἰ δὲ τοῦ πυρὸς 
ὑπιερζέσει στοιχεῖον, συνειδήσει τοῦ πεποιηκότος τελευτῶ- 
σιν ὑπὸ ϑανατικοῦ ἄνϑρωποι. οἱ ἀωρα ἐκλείψει ἡ ἐν τῷ Ἐ 
αἵματι ϑερμὴ κινητικὴ ἐνέργεια, εὐϑέως ἡ ζωὴ τοῦ σώμα-- 

τος χωρίζεται. Καὶ διὰ τοῦτό τινες τῶν ἀνθϑρώσιων ἀπο- 5 
ϑνήσκουσιν. 4. ᾿Επὶ δὲ τῶν ψυχῶν τῶν ἀλόγων ζώων γί- 
ψεφαι διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀέρος ἐν τῷ αἵματε ζωτικὴ 

κίνησις, ἥτις ἐκ τῶν στοιχείων τὴν ὕπαρξιν ἔχουσα ἐν αὖ- 
τοῖς πάλιν κωλύεται τοῦ ζῴου ϑνήσκοντος. ὅ. Ψυχὴ δὲ 
ἀνθρώσιου ἐστὶν οὐσία ἀνούσιος λογικὴ ἀϑάνατος, νοερά, 30 
οὐκ ἐκ στοιχείων, ἀλλ᾽ ἐκ ϑεοῦ τὴν ὕπαρξιν ἔχουσα, οἵαν 
οἶδεν αὐτὸς μόνος. 0. Καὶ ὅϑεν οἶδεν ὁ αὐτὸς συστη-- 
σάμενος οὐκ ἄναρχον μὲν ὑπάρχουσαν, ἀτελεύτητον δὲ 
διαμένουσαν: Εκ τῶν ὃ στοιχείων τὸ ἡμέτερον συνίσταται 
σώμα, ἔκ ϑερμοῦ, ἐκ ξηροῦ, ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ, ϑερμοῦ 25 

μὲν τοῦ αἵματος ἤτοι τοῦ πυρός, ξηροῦ δὲ τῆς ξανϑῆς 
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χολῆς ἤτοι τῆς γῆς, ὑγροῦ δὲ τοῦ φλέγματος ἤτοι τοῦ ὕδα-- 
τος», ψυχροῦ δὲ τῆς μελαίνης χολῆς ἤτοι τοῦ ἀέρος. 

7. Τοῦ αἵματος ἡ φύσις παρὰ μὲν τοῖς ἀλόγοις οὐσία 
τίς ἐστε ζωτική, τῶν λοιπῶν τριῶν στοιχείων συστατική, 

οοὗὐ τινος τὸ ζῷον στερούμενον, ϑνήσκει, ἐκ τῶν τριῶν 
στοιχείων μηδὲν ὠφελούμενον. 

8. Παρὰ δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἡ τοῦ αἵματος φύσις σύν- 
δεσμὸς ἐστε τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. ἀφηρουμένου 

γοῦν τοῦ συνδέσμου ἀνάγκη τὰ συνδεδεμένα διαλύεσϑαι. 



ΧΧΠΙ. 

“ΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

ΠΈΡΙ ΤῊΣ ΤΟΥ͂ ΚΟΣΜΟΥ͂ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗ͂Σ ΤΟΥ͂ ΑΝΘΡΩΠΟΥ͂. 

Ι. Κόσμος οὗτος συνέστηκεν ἐκ τεσσάρων στοιχείων, 

ἐκ ϑερμοῦ, ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, ἤγουν ἐξ ἀέρος, πυ-- 
ρός, γῆς καὶ ὕδατος. 2. Καὶ ὁ μὲν ἀήρ ἐστι ϑερμὸς καὶ 
ὑγρός, τὸ δὲ πῦρ ϑερμὸν καὶ ξηρόν" ἡ δὲ γῆ ψυχρὰ καὶ 
ξηρά, το δὲ ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν. 8. “Ὡσαύτως καὶ ὁ 5 
ἄνθρωπος ὁ μικρὸς κόσμος συνέστηκεν ἐκ τεσσάρων στοι-- 
χείων, ἐκ ϑερμοῦ, ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ ἐξ αἵματος, 

χολῆς ξανϑῆς, χολῆς μελαίνης καὶ φλέγματος. 4. Καὶ τὸ 

μὲν αἷμια ἔοικε τῷ ἀέρι ϑερμὸν καὶ ὑγρόν" ἡ χολὴ ἡ ξανϑὴ 
ἔοικε τῷ πυρὶ ϑερμὴ καὶ ξηρά" ἡ χολὴ ἤ μέλαινα ἔοικε τῇ 10 
γῇ ψυχρὼ καὶ ξηρά" φὸ φλέγμα ἔοικε τῷ ὕδατι ψυχρὸν καὶ 

ὑγρόν. ὅ. Καὶ τὸ μὲν αἷμα πληϑύνεται εἰς τὸ ἔαρ , ἢ 
χολὴ ἡ ξανϑὴ εἰς τὸ ϑέρος, ἡ 7 χολὴ ἡ μέλαινα εἰς τὸ φϑι- 

ψόπωρον, καὶ τὸ φλέγμα ἐν χειμῶνι. 6. Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς 
σαἰδικῆς ἡλικίας τὸ αἴμω πληϑύνεται ἕως ἐτῶν ιδ΄ καὶ ἔστι 15 

ϑερμὸν καὶ ὑγρὸν καὶ γλυκύ" ἐπὶ δὲ τῶν νεανίσκων ἡ χολὴ 
ἡ ξανϑὴ πληϑύνεται ἕως ἐτῶν κη΄ καὶ ἔστι ϑερμὴ καὶ ξηρὰ 
καὶ πικρά " ἐπὶ δὲ τῆς τελείας ἡλικίας ἡ μέλαινα χολὴ στλη-- 
ϑύνεται ἕως ἐτῶν μρ' καὶ ἔστι ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὀξώδης" 
ἐπὶ δὲ τῶν γερόντων τὸ φλέγμα πληϑύνεται ἕως ἐτῶν σε' 20 
καὶ ἔστιν ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ἁλμυρόν. 7. Καὶ τὸ μὲν αἷμά 
ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ «0 πνεῦμα. ἢ χολὴ 
ἢ ξανϑὴ ἐν τῷ ἥπατι καὶ ἐν φῷ στομάχῳ" ἡ τὐὴ. ἢ μέ- 
λαινὰ ἐν τῷ σπληνὶ καὶ ἐν τὴ ......ν, καὶ [ἐν] τὸ φλέγμα 

- “ - ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ καὶ τῇ κύστει. 26 
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Π. Π|68εν οἱ μὲν τῶν ἀνθρώπων εἰσὶ χαριεντικοὶ καὶ 

γελῶσι καὶ παίζουσι, οἱ δὲ εἰσι στυγνοὶ καὶ οκυϑρωποὶ καὶ 
κατηφεῖς, οἱ δὲ ὀργίλοι καὶ πικροὶ καὶ μανιώδεις, οἱ δὲ 

ῥάϑυμοι καὶ ὀκνηροὶ καὶ ὀλιγόψυχοι: : 2. Ἡ αἰτία ἐστὶν αὕτη 

5 ἐκ τῶν δ' στοιχείων" οἱ μὲν οὖν ἐξ αἵματος καϑαρωτάτου 
τυγχάνογντές εἶσι πάντοτε χαριεῖς καὶ παίζουσι καὶ γελῶσι 
καὶ σώματά εἰσι ῥοδινοὶὲ καὶ ὑπόπυρροι καὶ καλλίχροοι. 
8. Ὅσοι δὲ ἀπὸ ξανϑῆς χολῆς τυγχάνουσιν, οὗτοἑ εἰσιν 
ὀργίλοι καὶ πικροὶ καὶ εὔτολμιοι καὶ σώματά εἶσιν ὕπωχροι 

10 καὶ ξανϑόχροοι. 4. Ὅσοι δὲ ἀπὸ μελαίνης χολῆς τυγχά- 

γουσιν, οὗτοί εἶσι ῥάϑυμοι καὶ ὀλιγόψυχοι καὶ φιλάσϑενοι, 

καὶ σώματά εἶσι μελανόψιοι καὶ μελάντριχοι. ὅ. Ὅσοι δὲ 
ἀπὸ φλέγματος τυγχάνουσιν, οὗτοί εἰσι λυπηροὶ καὶ ἀμνή- 
μονες καὶ τῷ σωματί εἶσι λευκόχροοι. 

1. ΠΙ. Τὰ μὲν οὖν παιδία ὅτι εἰσὶν ἐκ τοῦ αἵματος, εἰσὶ 
χαριεντικώ, καὶ παίζουσι καὶ γελῶσι, καὶ διὸ τοῦτο, ὅταν 
κλαύσωσι, μάλιστα μεταλλάσσονται. ἃ. Οἱ δὲ νεανίσκοι. 

ἐκ τῆς ξανϑῆς χολῆς εἶσι στικροὶ καὶ ὀργίλοι καὶ μανιώδεις, 
καὶ διὰ τοῦτο, ὅταν πικρανϑῶσιν, βραδέως λάσσονται. 

0 8. Οἱ δὲ φέλειοι ὥνδρες ἐκ τῆς μελαίνης χολῆς εἶσι ῥάϑυ- 

μι καὶ ὀλιγόψυχοι καὶ ὀκνηροὶ καὶ διὰ τοῦτο ὅταν μαί-. 
γωνται, εἰσὶ δυσμετάβλητοι. 4. Οἱ δὲ γέροντές εἶσι εἰς 
φοῦ φλέγματος πολυπηροὶ καὶ “στυγνοὶ καὶ ἀμνήμονες, καὶ, 
διὼ τοῦτο ὅταν μαίνωνται, “ἀμετάβλητοι διαμιείνουσι. 

25 Ιν. "ἔχουσι δὲ τινα τόπον ὅδιον κατὰ μέρος ἕκαστον. 

ὁ φούτων, τὸ αἷμα διὰ δινὲὰς πνέει, ἡ ξανϑὴ χολὴ. διὰ τῶν. 

ὦτων πνέει, ἢ μέλαινα διὰ δ: ὀφϑαλμίῶν, καὶ τὸ φλέγμα, 

διὰ τοῦ στόματος ἐκχέει. 2. ΜΙερίζονται δὲ οἱ χυμοὶ διὰ 

τὸν δ΄. 8. ᾽Εν τῇ α' ἡλικίᾳ κυριεύει τὸ αἷμα. ἕως ἐτῶν ιδ΄, 
3. ἐν τῇ β' ἡ ξανϑὴ χολὴ ἕως ἐτῶν κη΄, ἐν τῇ γ᾽ ἡ μέλαινα 
ἕως ἐτῶν μβ΄, ἐν τῇ δ' τὸ φλέγμα ἕως ἐτῶν στ΄ καὶ ἕως 

γήρως. 

πε τοξτεσετιτσν- 



ΧΧΙΨΥ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ ΤΡΑΛΜΗΙΑΝΟΥ͂ 

ἘΠΙΣΤΟΑΗ ΠΕΡῚ ἘΑΜΙΝΘΩΝ. 

Τέγραφάς μοι, φίλτατε Θέοδωρε, περὶ τοῦ σοῦ παιδὸς 
ἀπολέσϑαι κινδυνεύοντος, ὅπως ὧν τε τῶν ἑλμίνϑων ἀναι- 
ρεῖν δυναμένων ἡμῖν ἀποστεῖλαι φάρμακον γινοίμεϑα βοη-- 
ϑεῖν αὐτῷ. ἐχρῆν δὲ ὑμᾶς μὴ μόνον τοῦτο γράψαι, ἀλλὰ 
καὶ αὐτὸν τὸν ἄρρωστον ὑποπτεύεσϑαι, εἰ πάρεστι πυρε- 5 
τός, ἢ ἔμετος ἢ τῆς γαστρὸς φϑορά, καὶ πῶς ἔχει τὸ τῆς 
ὀρέξεως ἢ δίψης » αὐτῶν τε τῶν ὀφϑέντων τὸ εἶδος τῶν 

ἑλμίνϑων, καὶ ἁπλῶς ἅπαντα διελθεῖν, ὅσα τε τὴν νῦν 

διάϑεσιν συνεδρεύει, καὶ ὅσα προηγήσατο. οὕτω γὰρ αὖ- 
«τὸς τε εὐχερέστερον τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἔδοξεν, ἐγώ τε οὐκ ὧν τὸ 
ἐδεήϑην. πλείονα συνάψαι. νῦν δὲ τὸ ἀπροσδιόρεστον τῶν 
ὑπὸ σοῦ γεγραμμένων ἀναγκάζει μὴ πρὸς ἕν, ἀλλ᾽ εἰς πολλὰ 
βλέποντα ποιεῖσϑαι μᾶλλον τὴν ἔκϑεσιν. Πρῶτον τοίνυν 
ἡμᾶς εἰδέναι δεῖ, ὡς τριττὸν εἰρήκασιν οἱ παλαιοὶ τῶν ἑλ-- 
μίνϑων εἶδος, ἕν μὲν τὸ μικρὸν πάνυ καὶ λεπτόν, ὃ κα- 16 
λεῖν εἰώϑασιν ἀσκαρίδας, δεύτερον δὲ τούτων στρογγύλον" 
καὶ τρίτον ἄλλο τὸ τῶν πλατειῶν. ἔχουσε δὲ τὴν γένε-- 
σιν αἱ μὲν λεπταὶ καὶ μιχραὶ περὶ τὼ κάτω μέρη τοῦ πα- 
χέος ἐντέρου" αἱ δὲ στρογγύλαι περὶ τὸ ἄνω μάλλον τῶν 
ἐντέρων, ὥστε καὶ ἐπαναβαίνειν αὐτὰς ἄχρε τῆς γαστρός; 30 
ὅϑεν καὶ ἐμοῦνται στολλάκιφ᾽ αἱ δὲ στλατεῖαε εἰς τοσοῦτον 

ἥκουσι μέγεϑος, ὥστε καὶ ὅλῳ συμπαρεκτείνεσϑαι τῷ ἐν- 
φέρῳ. οἶδα δὲ ἐγγύς που ις΄ ποδῶν ἐκρίϑησαν, καὶ αὕτη 

μὲν αὐτῶν ἐστε ἡ διαφορά" τίκτονται δ᾽ ἀπὸ διαφϑορᾶς 
σιτίων καὶ σήψεως ὠμῶν χυμῶν. διαγνοὺς οὖν πρότερον 25 
τίνες τὲ εἰσι καὶ περὶ στοῖα μάλλον μέρη οἱ πλεονάζοντες 

Ι, : 20 , 



δ... ὡς 

806 ΑἸΕΧΑΝΌΒΙ ΤΆΛΔΙΤΙΑΝΙ 

ἕλμινϑες καὶ πολὺ πρότερον αὐτῷ τούτῳ οἱ πλεονάζοντες 
ἕλμινϑες, ἔρχου οὕτως ἐπὶ τὴν ϑερασείαν αὐτῶν. συμβαί- 

γει γὰρ δάχνεσϑαι τῇ ναυτίᾳ τὸν παῖδα καὶ οτροφᾶσϑαι" 
ἐνδέχεται δὲ καὶ διὰ χολώδεις χυμοὺς καὶ μοχϑηροὺς καὶ 

5 διαφορὰν τὰ αὐτὰ γίνεσϑαϊι. μῇ οὖν ἐξ ὑπονοίας ἀλλὰ μετὰ 
σκέψεως ἅμα πάντα εἰ φανῇ ἀκριβῶς, τότε τ μφ αὐτὸς ἔρχου 
ἐπὶ τὴν ϑερασιείαν ϑαρρῶν. 

1. Σημεῖα τοῦ ὑποκεῖσθαι ἵλμινθας. 

Διαγνώσῃ δὲ τοὺς ἕλμινϑας ἕκ τε τῶν προηγησαμένων 
τ ἀγρυπνιῶν τε πολλῶν σὲ καὶ ἀπεψιῶν ὧν προηγοῦντοι 

ἡταχύυτεραί τε καὶ πλειότεραι τῶν ἐδεσμάτων ἐδωδαὶ καὶ 
βαλανείων συνέχειαι" καὶ μετὰ τροφὴν γίνονται δὲ αὐτοῖς 

στρόφοι καὶ νύξεις καὶ δήξεις καὶ συστολαί τινὲς ἀναιδεῖς 
εἰς ἄρϑρα. ἤδη δὲ συνεχόμενοι τῷ πάϑει καὶ τῶν ἑλμίν- 

1 ϑὼ» αὐξανομένων ἐπὶ σελέον, καὶ οἱ σφυγμοὶ μικροὶ γίνον- 
“αὶ καὶ ἀμυδροί, καὶ τοῖς ἐκλείπουσι καὶ παλινδρομού--: 
σιν. οἱ δὲ ἁφῇ καταψύχονται καὶ παραφρονοῦσιν καὶ τρύ- 

ζουσι τοὺς ὀδόντας, καὶ τῇ γλώσσῃ τὰ χείλη τρίβουσι, καὶ 
λοιμῶδες καὶ σηπεδονῶδες ἀναπνέουσι διὰ τοῦ στόματος, 

0 καὶ ἀγορεκτοῦσι, καὶ ἣν ἂν προσενέγκωσε τροφὴν ἐμοῦσε 
φαύτην εὐϑὺς καὶ στρέφονται συνεχῶς καὶ ἀποροῦντες ἀνα- 
κλήσεως ἄλλο τε ἐν ἄλλῳ τόπῳ ῥίπτουσιν ἢ μέχρι «τολλοῦ, 
καὶ τελευταῖον, ὅταν ἔχωσιν ἐσχάτως ἱδροῦντες ψυχρὸν τε 
καὶ συγκοπτικόν. ἽἼαὔτά ἐστι τῶν ἐχόντων ἕλμενϑας 6η- 

μεῖα " μηκέτε δὲ μηδὲν ἄλλως βοηϑεῖν καὶ προσφέρειν ὁρ- 

25 ϑῶς ἢ ὅσα πεπίστευται τοὺς ἕλμινϑας ἀναιρεῖν. . 

1Π. Θεραπεία ἑλμίνϑων μετὰ πυρετοῦ. 

Ὅτι μὲν λεπτύνουσα δίαιτα πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ἕλμιν-- 
ϑας ἀρμόζει, “ταντί που δῆλον.. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῖς πολλοῖς 
τῶν λεπτυνόντων ἁπάντων οὐ μία τις διαφωνία, ἀλλὰ 

30 «τοικίλη καὶ διάφορος, τὸ μὲν αὐτῶν μετέχον σαφοῦς ϑερ- 
μιασίας καὶ πολλῆς», τὸ δὲ μετῤίως καὶ ἀνεπαισϑήτως (καὶ 
σπανίως ἔστιν εὑρεῖν τοὺς πυρετοὺς οὕτως “ταροξύνοντας), 

εὔδηλον ὡς, εἴ γε πυρετὸς ἅμα τε ἕλμινσιν ἐνοχλεῖν φαί- 
ψοιτο, ὡς οὐδὲ τοῖς σφόδρα καὶ λεπτύγειν δυναμένοις χρῆ-- 
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σϑαι καὶ ἀναιρεῖν αὐτοὺς καὶ φϑείρειν εἰώϑασιν, ἀλλὰ 
μιάλλον τοῖς μετρίοις ὡς ἐνδέχεται ϑερμαίνειν καὶ λεσιτύ-- 
ψεῖν δυναμένοις. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα τοῦ τε σελίνου τῆς 
ῥίζης τὸ ἀπόβρεγμα καὶ τοῦ χαμαιμήλου καὶ τῶν μισχι- 
λίων καλουμένων, ὧν ἡ ὕλη μᾶλλον τὸ κατάγλισχρον κέκτη-- 5 
ται μὴ λειτύνον (εἰσὶ δὲ ϑίαφορα τὰ τοιαῦτα), ἣ τὰ σιάνυ 
ϑερμαίνοντα τοὺς πυρετοὺς αὔξει καὶ καταβάλλει τὴν δυ- 

ψαμιεν" διόπερ εἰκότως, ὄντων πυρετῶν, ἀνοίκειά εἶσι τὰ 
φοιαῦτα, ὅσα δὴ πάνυ τὸ πικρόν καὶ δριμυ κέκτηται. 

ἃ τς ΠῚ. Περὶ ὑπαγωγῆς γαστρός. 10 

Ὕπαγωγη ἐστε γαστρὸς ἀπὸ ὑδρελαίου καὶ ἢ μελίκρα-- 
φος ὑδαρὰ ἢ χαμαιμήλου μετὰ μέλιτος. ἔξωϑεν δὲ τῷ 
οἰνελαίω δεῖ βρέχειν τὸ σπλᾶγχνον ἀποβραχείσης [τῆς γα- 

στρὸς] πρὸς ὀλίγον ἀψίνϑιον. 

ΓΥ. “περὶ τῶν σφόδρα πυρεσσόντων. 15. 

Εἰ δὲ σφόδρα ὁ πυρετὸς εἶναί σοι φαίνοιτο σεάνυ, καὶ 
᾿ , , " 2 , ’ ᾿ « ’ 

4.0 ῥοδόμελι δίδου" καὶ γὰρ εὐστομιαχὸν ἐστιν καὶ ἑλμιίψ- 

ϑὼν ἀναιρετικὸν διὰ τὸ ἐν αὐτῷ ὑπόπιχρον. ἔστι δὲ καὶ 
ἄδιψον καὶ ληξοπύρετον. τούτου δὲ μὴ παρόντος ὑδρορό-- 

᾿σατον δίδου ἢ ὑδρορόδινον " ἔξωϑεν δὲ κηρωτὴ ῥοδίνη καλῶς 90 
.-ο “ὧ , ᾿ 4 ᾿ « ᾿ ἦ 

σχευασϑεῖσα. δεῖ γὰρ τὸν κηρὸν ἐν ὕδατε πολλάκις ἀπο- 
[ ε Α ε«Γ ᾿ ’ ΄ 4 Ε} Π 

σιυλύνειν καὶ οὕτως τὸ ῥόδινον ἐπιβάλλειν κάλλιστον, ἠρέμα 

φε ἕψειν, ὥστε μὴ καῆναι τὸ ῥόδινον (ἔστω δὲ τὸ ἴσον τοῦ 
κηροῦ), μετὰ δὲ τὸ μιγῆναι καλῶς ὀλίγον περίμιξινον ἕως 

Γῳ “ Υ - ᾿ ᾿] ἰ « ἌἍ ς - - 

οὐ ψυχϑῆ. ψυξας αὐτὸ κατὰ μικρὸν, ὡς ὧν ἑνωθή ἐξ τοῦ "5 

χαλκοῦ, ἐπίβαλε πάντα ἐν «τῇ ϑυείᾳ καὶ τρίβε συντόνως 
͵ ᾿ 

ἐπιβάλλων ὀλίγον ὑδρορόδινον, ἕως οὗ γένηται μαλακὸν 
, . «“ - τ 

σάνυ καὶ δίυγρον. ἐὰν οὖν οὕτως σκευασϑῆ, καὶ τῷ πύ- 
ρετῴ μάχεται, εἴπερ τι καὶ ἄλλο παρενοχλεῖ, καὶ τοὺς ἕλ-- 

2 ’ ᾿ - ὰ ᾿ , ᾿ μενϑας ἐκτίνασσει διὰ τῆς κάτω γαστρός, καὶ νεχρὰν τὴν 30 
"ὄρεξιν καὶ ἀσϑενοῦσαν ἐπεγείρει, καὶ πρὸς ἄλλα δὲ πάϑη 
διακαή ποιεῖ καλῶς, οἷον ἐπὶ ἐρυσιπέλατος, καὶ ἀνϑράκων, 
καὶ τὰς ἐν δακτυλίῳ γενομένας φλεγμονάς, καὶ ἐπιρευμα-- 
τισμοιυς δὲ ποδῶν, [εἰ] δριμὺ καὶ χολῶδές ἐστι τὸ ἐπιρρέον, 

σὰ 
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καὶ κεφαλαλγίαν δὲ χρονίαν διὰ ϑερμότητα γινομένην ὠφε-᾿ 
'λεῖ καὶ ἁπλῶς οὕτω πολύχρηστον κηρωτὴν οὐκ ὧν εὕροις. 
καὶ [7] διὰ τῆς ἀγχούσηφ᾽ δέ, ἐὰν οὕτω σκευασϑῇ, χρήσι- 

μιωτάτη ἐστίν, ἐφ᾽ ὧν ἐστι πυρευός, καὶ ῥάκη εἰς ὑδρέλαιον 

δ ἄριστα: ποιεῖ δὲ τὸ ἔλαιον, εἴ ἐστι χαμαιμήλινον. ἐν δὲ 

τῷ ὕδατι τῷ ἐπιμιγνυμένῳ δεῖ ἐμβάλλειν μελίλωτα καὶ 
χαμαίμηλον καὶ ὀλίγον ἀψίνϑιον, καὶ οὕτως ἀποζέννυσϑαι. 
δάώκει δὲ πιροσφερέσϑω μὴ πάνυ ϑερμῷ. εἰ δὲ ϑεραπεύσεις; 
ὠφελήσει δέ, ἐκτὸς μέντοι τοῦ ἀψινϑίνου. πικρῶν γὰρ οὐ 

10 δεῖ ϑερασεύειν οὐδενὶ τὴν κάτω γαστέρα τοὐναντίον γὰρ 
᾿ ἀναδραμοῦνται οἱ ἕλμινϑες μᾶλλον ἐν τούτοις ἄνω. διόπερ 
εἰ “ὴ σάψυ κωλύει ὁ πυρετός, ἐπιβάλλειν δεῖ μέλι. φοῦτο 
γὰρ ἅμα καὶ τοὺς ἕλμινϑας προτρέπει παρὰ τοὶ κάτω καὶ 
τὰ τούτους τρέφειν δυνάμενα, συερίϑετα παχέα. καὶ γλίσχρα 

τιοῦντα. εἶ δὲ καὶ τούτων γινομένων ἐπιμένει τὰ τῶν πύυρε-- 

τῶν, καὶ δίψα πολλὴ ὑπάρχει, κέχρησο καὶ τῇ ἀλλῃ διαίτῃ 
τῇ ψύχειν τε καὶ ὑγρὰίνειν δυναμένῃ " τὸ γὰρ σφοδρὸν τοῦ 
πυρετοῦ χολώδη ἐπιμιξίαν χυμοῦ δείκνυσι ἐν τῷ σώματι". 
ἐπὶ τούτων οὖν προσφέρειν δεῖ πτισάνην μετὰ ψυχροῦ καί 

του λεπτύνειν δυναμένου. καὶ μὴ ϑαυμάσῃς, εἴ τι πρὸς 
ψύξιν ἐχρησάμην" ἀεὶ γὰρ πρὺς τὸ κατεπεῖγον ἐνίστασϑαι 
χρὴ καὶ σπουδάξειν εὐκρασίαν ἀεὶ περιποιεῖν τῷ σώματι. 
φαύτης γοὸρ παρούσης ἐξόν ἐστι καὶ τοῖς λεπτύνουσιν ἀβλα- 

᾿βέστερον κεχρῆσϑαι λοιπὸν ὄξους τὲ βραχὺ καὶ ῥίζης σελί-- 

ξόψου ἐν τῇ ἑψήσει αὐτῆς ἐμβάλλοντας. οὕτω κάλλιστος καὶ 
ὠφελιμώτατος ὁ χυλὸς αὐτῆς. εἰ δὲ μηδὲν προσλάβη τῶν, 

εἰρημένων οὐδὲν ἄλλο ἢ τροφὴ τῶν ἑλμίνϑων γενήσεται 
μιᾶλλον. ἀλλὰ καὶ τῶν λαχάνων ἐσϑιέτω τὰ ἴντιβα, καὶ τὰς 

ϑριδακίνας τὰ καλούμενα μαροὔλλα ἑφϑὰ εἰς ὀξύκρατον 
30 αὐτὰ ὑδαρὲς ἀναβάπτειν. εἰ δὲ ἀκαίρως ἔχει καὶ διυψώδης 
ὃ κάμνων, καὶ τοῦ πέπονος τὴν ἐντεριώνην δίδου (ἔχει γὼρ 
καὶ ῥυπτικόν), ἀλλὰ καὶ συκάμινα. ταῦτα δὲ μετὰ τοῦ 
φὴν γαστέρα ὑπάγειν, καὶ ἄλλως πώς εἶσιν ἀναιρετικά. δίς 
δου πάντα εἰς κόρον. ἀλλὰ πολλάκις καὶ δε ἀπορίαν τρο-- 

ϑοφῆς αὐτῶν τῶν ἐντέρων εἰς τοσοῦτον ἥψαντο, ὥστε καὶ 
διὰ τοῦ δέρματος αὐτοῦ ὀφϑῆναε διεξιόντας" νυνὶ δὲ καὶ 
πρὸς τὸν πυρετὸν καὶ πιετραίους ἰχϑύας δίδου προσειληφό- β 

| 
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σὰς ἐν τῇ ἑψήσει ὄξος, ἀλλὼ καὶ πέριστεράς: τοσαῦτα καὶ 
«ερὶ τῶν ἐχόντων φὐμίφας ευδτὸὶ πυρετοῦ. 

ἰὼ Υ. Περὶ Σ τς ἕλμινϑας ἄνευ πυρετοῦ. 

ψεγει ἀπὲ δὲ ἀπύρετος ὑπάρχει, μηκέτε τὸ ῥοδόμελι δίδου 
μήτε πέπονα εὐχερῶς" ἀλλὰ καὶ τὸ πόμα καὶ ἤ: τροφὴ 5 
στᾶσα γινέσθω λεπυτύνουσα᾽ οἷον. ἀπὸ σελίνων τς καὶ πρά-- 
σων, ἢ καυκαλίδος. ἢ γιγγιδίου, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ σκορόδων, 
ἀμυγδαλῶν σειικρῶν, καὶ ὅσα τοιαῦτα. μελάνϑιόν τὸ ἐπὶ 
κύμινον μετὰ ὄξους συγκείμενον καὶ μαστίχη ἢ κάππαρις 
ἀρμόζει τούτοις καὶ τὸ τοῦ ἁβροτόνου ζέμα, τῆς πόμνης τὸ 
φοῦ ἀψινϑίου καὶ τὸ τοῦ ἡδυόσμου καὶ τὸ τῆς δικσάμνου, 
καὶ τὸ καλούμενον κύφιν ἱερανικόν. καὶ ἢ ϑηριακὴ καὶ 
πρὸς ταῦτα ἁρμόζει οὐ μόνον τοὺς ὄντας φϑείρειν, ἀλλὼ 
καὶ ἄλλους οὐ συγχωρεῖ ἀποτεχϑῆνγαι, εἴγξ᾽ πτεροτείνεε τις 
ἅπαξ ἡ δὶς τοῦ μηνός. καὶ ἔγωγε πολλάκις ἐπέτυχον δε-- τ 

δωκὼς αὐτὴν ἐπὶ τῶν “τολλὰς ἐχόντων ἕλμινϑας μετὰ ἀνα- 
τροπῆς στομάχου" καὶ ὃ γαγάτης δὲ λίϑος πάνυ ποιεῖ. 
καλῶς δὲ ποιεῖ, εἴπερ, τι καὶ ἄλλο, κοκκία διδόμενα ἔσωϑεν, 

καὶ ἔξωϑεν ἐσεισιϑέμενα. καλῶς δὲ στοιεῖ καὶ ἡ ταυρία χολὴ 

μετὰ μυελοῦ ἐλαφείου ὥσπερ καὶ μετὰὼ «δι μιγνυμένη. 20 

ὁμοίως δὲ ποιεῖ καὶ τὸ ϑέρμινον ἔλαιαν μετὸὼ μυδλοῦ ἐλα- 
φείου κατὰ τοῦ ἀμφαλοῦ ἐπιτιϑέμενον. καὶ ἡ κηρωτὴ δὲ ἡ 
γαληνία ὁμοίως ποιεῖ. καὶ ταῦτα μὲν ἀρκούντως δοκεῖ μον 

ἔχειν. καὶ γὰρ εἴρηται περὶ αὐτῶν εἰκότως, ὁποίοις δεῖ 
βοηϑήμασι χρῆσϑαι πρὸς τὰς ἐν τῷ σώματι τἱλεοναζούσας "5 
δλμίνϑας, εἰ μετὰ πυρετοῦ ὑπάρχουσι. σενὰ δὲ καὶ ἑτοίμως 
ὑπομιμνήσκω τῶν κατὰ μέρος, καὶ μηδὲν πολλῶν βιβλίων 
ἐκθήσομαϊί σοι πλὴν εἰς ὅσα τοῖς τε ἀρίστοις τῶν ἐατρῶν 
καὶ τῶν ἄκρως ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαρτυρημένων τῇ σεείρᾳ ἐξεῦ-- 
ρον' καὶ πρῶτόν γε τῶν τὰς σπιλατνείας ἕλμενϑας ἀναιρεῖν 30 
δυναμένων μνημονεύσομεν, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων μάλλον αὖ-. 
τοι ἐπικίνδυνοί εἰσι. 

ΥἹΙ, περὶ τῶν τὰς πλατείας ἀναιρούντων ἕλρμινθας, ᾿Αλεξάνδρου. 

οὐ Κάρδαμον ἕλμενϑας πλατείας ἕλκει καταπινόμενον" 
- : ᾿ νὴ ᾿ 

ὑμοίως δὲ καὶ ὁ πκόστος καὶ τὸ κίχενον ἔλαιον στιμόμεγνον᾽ 35 
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καὶ κάρυα βασιλικὰ πλείονα βρωϑέντα ἕλμινϑας πλατείας 
ἐκβάλλει καὶ ἀναιρεῖ. ἕλμινθϑας ἐκβάλλει φλοιὸς δοδακινέας, 
φύλλα μυρσίνης, ῥοιᾶς ἄνϑη. καὶ ἑλμινϑοβότανον πότιζε. 
συκαμινέας τῆς ῥίζης ὃ φλοιὸς ἐν. ὕδατε ἑψηϑείς, καὶ τὸ 
ἡλιοήρόσιον τὸ πιχρὸν μετὰ τοῦ καρποῦ: σὺν ψίτρῳ καὶ 

τὐσσώπῳ, καὶ κάρδαμον σὺν ὕδατι πινόμενον ἕλμινϑας 
στρογγύλας καὶ «τλατείας ἐκτινάσσει μετὰ γάρου ἢ μέλιτος 
«Ἴ γ' ἐκλειχόμιενον" καὶ χαμαιλέοντος λευκοῦ ἡ ῥίζα πο- 
ϑεῖσα, ὀξυβάφου τιλῆϑος σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ μετὰ ὀριγά- 
ψου ἀφεψήματος ἕλμινϑας ἔκβάλλει. ὑσσώπου καὶ καρδά-- 

1 μοῦ ἡ ῥίζα τέταρτον «“ μετὰ μελίκρατος ἐκλαμιβανόμενον 
᾿ ἕλκει, βέλτιον μέντοι μετὸὺ σκαμμωνίας ἢ ἐλλεβόρου μέ- 
λανος ὀβολῶν β΄. εἴ τις δὲ σκόροδα φάγῃ καὶ λάβη ϑυ- 
λυσπιτερίου τὴν ῥίζαν ἐκλειῶν τῷ μέλιτι, ἐξάγεε ἕλμινϑας 
σιλατείας. σὺν οἴνῳ δὲ πινομένη «( πλῆϑος στρογγύλας 

15 ἐκβάλλει" ἢ χυλὸς κενταυρείου μετὰ κυμίνης ἐπιτιϑέμενος 
ἕλμινϑας ἐκβάλλει. μελάνϑιον ὕδατι λειωϑὲν καὶ ἐπεικατα-- 
σλασϑὲν κατὰ ὀμφαλοῦ, ὁμοίως στοιεῖ" καὶ σικύου ἀγρίου 
ἢ ῥίζα ἑψημένη ὑδρομέλιτε. κἂν τούτῳ ἐπιβαλλομένου μετὰ 
τὸ ἑψηϑῆναι λινοσπέρμου μέρη β', ϑερμίνου ἀλεύρου μέ-- 

τορος ἕν, καὶ πάλιν ἑψημένου καὶ καταπλαττομένου τὸ ἄνω 
πάντα μέρη τούτων, καὶ σιλατείας ἀναιρεῖ καὶ στρογγύλας " 

καὶ ἁπλῶς σφόδρα κινδυνευόντων ὑσιὺ ἑλμίνϑων ἔξωϑεν 
«ιροσφέρεται, καὶ ϑαυμαστώς. 

ὙΠ. Περὲ τῶν στρογγύλας ἀναιρούντων ἕλμινθας, 

35 ᾿ΑἸναιρεῖ δὲ καὶ ἐκβάλλει ἄβιαθαῦ στρογγύλας καὶ τὸ 
ααέῤμὰ τῆς ἡμέρου κράμβης" καὶ μάλιοτα τῆς «Αϊγυπείας, 

σεινόμενον καὶ ἔλαιον κοινὸν πάνυ μετὰ πηγάνου ἑψηϑὲν 

καὶ ποϑὲν ϑερμὸν κυάϑους ς΄ καὶ πλῆϑος ἑλμίνϑων στρογ-- 

γύλων ἐκβάλλει. καὶ ἀνδράχνης ὁ χυλὸς πινόμεψος καὶ ϑα- 
80 λασσία ὠψίνϑη ἑψηϑεῖσα ἢ καϑ'᾽ αὐτὴν ἢ μετὰ ὀρύζης καὶ 
ληφϑεῖσα μετὼ μέλιτος ἀσκαρίδας στογγύλας ἐκτινάσσει 
ὑπεξάγουσα τὴν κοιλίαν. καὶ λίϑον γαγάτην ἑψήσας ὕδατε 
δίδου πίνειν" καὶ ὕσσωπον ἑψηϑὲν μετὰ σύκων καὶ ὕδατος 
καὶ πηγάνου ποϑέν, τὰ αὐτὰ ποιεῖ, καὶ σὺν μέλιτε ἐκλει- 

35 χόμιενον. καὶ χυλὸὺς ἡδυόσμου μετὰ ὄξους τιεμόμεγος" καὶ 
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καλαμίένθη πενομένη σὺν ἀλσὶ καὶ μέλιτι, ἐφϑή τὸ καὶ 
ὠμή, τετριμμένη λίαν ἕλμινϑας στρογγύλας καὶ ἀσκαρίϑας 
ἐκβάλλει" καὶ ϑύμος πινόμενος μετὰ μέλιτος, καὶ τὸ κο- 
ρίου σπέρμα ὀλίγον ποϑὲν μετὰ γλυκέος ἕλμενθας ἐνβϑὶε 
λει καὶ τὴν διώνοιαν ἐπίπλεον κινεῖ. " 

ΥΠ|. ΖΙιρὶ ἀσκαρίδων. 

Κέδρος σκώληκας καὶ ἀσκαρίδας κλυζομένη φϑείρει" 
οἶνον καὶ ἄλευρον ἑψήσας σὺν μελανϑίου κατάπλασσε. κάλ-- 
λιον δὲ γίνεται εὲ κρίϑενον εἰς ζέμα χαμαιμήλου ἑψήσας 
διακλύζεις. χεείνει δὲ καὶ σκώληκας παντοίους καὶ ἀσκαρί- 10 

δας καὶ τὸ ῥίνισμα τοῦ ἐλέφαντος διδόμενον " σταντοίας 

ἕλμενϑας φϑείρεε καὶ καλαμίνϑη" ξηρὼν βάλλων εἰς ξέσ. β', 

[καὶ] ἕψε μέχρε συστάσεως τρίτου. τοῦτο ποιεῖ πρὸς παν-- 

τοίας ἕλμινϑας" καὶ ῥόδινον ἔλαιον μετὰ ἑψήματος χλιαί-- 

ψων πότιζε, καὶ ἀλόηψν δίδου καὶ ἴνευβον μετὰ ὄξους: καὶ 15 

σκόροδα ἐσθιόμενα ποιεῖ" καὶ τὸ ἀἁβρότανον ζεννύμιενον 

ἕως συστάσεως τρίτου δίδοται. πρὸς ἕλμινθας. βέλτιον δὲ 
ο κοὲ εἰ ὄξος προσπλέξης τῷ ζέματι. ἔστε καὶ ἄλλα μυρία 
εἰρημένα. τοῖς παλαιοῖς, εἰ καλῶς προσέχεις καὶ ἀκριβέρ:. 
πρμαμ, ᾿ ᾿ 20. 
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ΧΧΥ, 

ἸΟΑΝΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΑΚΤΟΥΑΡΙΟΥ͂ 
ΠΈΡΙ ἘΝΕΡΤΕΤΕΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩ͂Ν ΤΟΥ ΥΧΥΒΟΥ 

, ΠΝΕΥ͂ΜΑΤΟΣ 

᾿χΑὶ ΤῊΣ ΚΑΤ᾽ ΑΥ̓ΤΟ ΔΙΑΙΤῊΣ ΑΟΓΟῚ 8. 

Ἑάᾳ, 
Ἡατνιϊπὲ "ἡ 
Ἰμυεπὶϑ 

δ ρων... ΔΟΓΟΣ 4. 
ν. 4Ἅ- ᾿Ἐπειδή σου ταῖς ἔναγχός τε καὶ πρότριτω ἐπὶ φι- 

λοσόφοις ϑεωρήμασι συνουσίαις ἀνακαϑήρας τὴν περικεχυ-- 
μένην ἡμῖν περὶ τὸ διανοητικὸν ἀχλύν, ἀνενέγκαι, καὶ πρὸς 
ἑαυτοὺς συστραφῆναί τε καὶ κατιδεῖν, ὅτε ἐν ἡμῖν ϑεῖον 

5. καὶ νοερὸν πνεῦμα πέπεικας; ὃ δὴ διαλάμιπιον ἐπὶ τῷ ψυ-- 
θ χικῷ τούτῳ καὶ διανοητικῷ πνεύματι τὰς ἐν ἡμῖν ἀσεοσελή-- 

ροἵ ἐνεργείας, προσετίϑης δὲ τοῖς λόγοις, ἀξιῶν βιβλίον 
ἐκδοϑῆναί σοι περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν ψυχικοῦ πνεύματος, ὅπερ 
ἂν καϑαρὸν διατελοίη ἐπικουρίᾳ τέχνης, καὶ αἷς τισι κε- 

10 χρῆσϑαι δέον ἐπὶ τούτῳ διαίταις, οὐκ ἄν γε δίκαια δρά-- 
σαιμεν, μὴ ὑπείξαντές σου ταῖς ἀξιώσεσι" καὶ ἐν ὑποϑή-- 

κῆς μέρει τουτί σοι τὸ βιβλίον συντάξαντες, ὡς ὧν ἔχοις 
2 ἐκ τοῦ προχείρου εἰδέναι, αἷς τισί σε δέον κεχρῆσϑαε διαί-- 

᾿ς Φαις, τῷ τε σώματι τὴν ὑγίειαν, καὶ τῷ ψυχικῷ δὴ τούτῳ 
15 πνεύματι χαριζομέναις ἀκραιφνῆ τὴν διάνοιαν. 2. ᾿Επειδή 

φοι τῶν ἄλλων τούτου μᾶλλον μεμέληκεν, ἵνα ὑπὸ δεξιῷ 
δηλαδὴ ὀργάνῳ ὁ νοῦς σοι τὸ ϑεωρήματα ταῖς ἐφεξῆς ἐλ- 
λάμπῃ δυνάμεσι τῆς ψυχῆς" καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν σὲ ἐν- 
τεῦϑεν εἴη, ἐν γαλήνῃ τὸ καὶ καταστάσει τοῦ πνεύματος" 

30 καὶ πάλαι δ᾽ ἔμοιγε χρέος ἀποτιννῦναί σοε ὧν ἂν ἡμῶν ἐν 
χρείᾳ γένοιο τῆς τέχνης καλῶν, ἀμέλει καὶ ὑπείκειν καὶ 
ἐγχ εἰιρεῖν προσῆκον ἔδοξε τοῖς ἀρίστοις τε͵ καὶ τελεωτάτοις 

ΠΝ ΣΝ "πε : ν ωη  ςνἶἷεἼςἷ νι εις... --ς-- .-- -ςςςοςςιοἘἜἔἪςὦ 
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φῆς τέχνης 'ϑεωρήμασι, καὶ τῷ τηλικούτῳ χαρίζεσϑαί σοε 
φίλῳ καὶ ϑείῳ πατρί. 8. Ὅτι μὲν γὰρ τῶν ἐν ἰατρικῇ ϑεω-: 
ρημάτων πέρας, ἡ τοῦ ἐν ἡμῖν ψυχικοῦ πνεύματος θεωρία, 
ὦ δὴ πνεύματι αἱ τῆς λογικῆς ψυχῆς δυνάμεις ἐλλάμπου- 
σιν" ἀῤχὴ δὲ αὖϑις τοῦτο καὶ οἷον ὑποβάϑρα τῶν κατὰ 5 
τὸν νοητὸν διάκοσμον πολιτευομένων ἀνδρῶν, αὐτός τ᾽ ὧν 7 
ἀκριβῶς εἰδείης, καὶ ἱκανῶς γε περὶ τούτων ἡμῖν, ὡς οἶσϑα, 
πεφιλοσόφηται ἔναγχος. 4, Ὅτι δὲ καὶ κλίμιαξί τισε καὶ 3 
γεφύραις αἱ κατὰ τὴν φιλοσοφίαν ϑεωρίαι ἐοίκασιν, ἀπὸ 

τῶν ταπεινοτέρων. ἐπὶ τὰ τιμιώτερα, τὸν νοῦν ἐπανάγου- 10 
σαινγ δέονται δ᾽ ὅμως καὶ τῆς ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐπικουρίας, 

καντεῦϑεν ἂν εἴη δῆλον" νοῦς μὲν γὰρ καὶ ὅσαι περὶ αὖὐ- 
φὸν ψυχῆς ἐνέργειαι, οἷς ὧν τὰς καϑ᾽ αὐτὰ δυνάμεις ἐκ- 
ἀτέμψαιεν, ταῦτα διαφανῆ τὸ καὶ εὐτύπωτα διατελεῖν ἐϑέ- 
λουσι. ὅ. Ταῦτα δ᾽ οὐκ ἂν ἀπὸ τῆς τέχνης ἐπανασώσαιεν ι5 
φὸν αὑτοῖς προσήκοντα λόγον, ὅσος ἔν τὸ κράσει καὶ ποιό-- 
τῆτι καὶ ποσύτηει ϑεωρεῖται, ενἢ ἐπιστατικῶς φοῦ γοῦ ἐξ-: 

ξυρηκότος, οἷς τισε διαιτήμασε καὶ φαρμάκοις δέον κοχρῆ- 
σϑαι. οἷς δῆτα προὔργον δίνεται, ἐπὶ μὴ πᾶσε τοῦτο γί-- 
ψεται. Ὁ. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει, φαίης δ᾽ ἄν ἡμῶν Ὁ 
ἄμεινον κατανεύσας καὶ περὶ τούτων, χρεὼν ἄν εἴη ἐν- 
φεῦϑεν προαναλαβόντας ἡμᾶς τὸν λόγον, προδιασαφῆσαε 
ἅττ᾽ ἂν εἴη προσῆκον εἰδέναι τὸν ἐντευξόμενον τῷ βιβλίῳ, 
εὑς μὴ ἀπατῷτο τῆς περὶ τὸν ἄνϑρωπον οἰκονομίας ἀγνοῶν ᾷ 
τοὺς λόγους" εἰκὸς γὼρ καὶ ἑτέροις ἐμπεσεῖν τὸ βιβλίον" 25 
οἷς μὴ κατὰ τὴν σὴν ἕξιν ἐς φιλοσοφίαν διατεϑεῖσι δόξειεν 
ἂν τι λόγου ἄξιον ἔχειν καὶ τὰ πρὸ τῆς ὑποϑέσεως ῥδηϑη- 

-“σύμενα. 7: Οὐδενὸς οὖν εἰκῆ οὐδ᾽ ὡς ἔτυχε γινομένου 
᾿ἐπὶ τοῖς κατὼ φύσιν ἐνεργουμένοις πράγμασι, καὶ τούτου 
ὡς μεγίστου τὸ καὶ ὠμεταϑέτου κειμένου ἀξιώματος, οὐ: 
δίκαιον ἀγνοουμένων τῶν λόγων, ἐφ᾽ οἷς δὴ ταῦτα γίνεται, 
δὲ ἁμαρτίας δή τινας καὶ ὠκαιρίας καταιτιάσϑαι τῶν γενο-- 
μένων" ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἐγνωσμένων κἀπὶ τὰ μὴ ἐγνωσμένα 
χωρεῖν, καὶ τὴν αὐτῶν ποιεῖσϑαι συζήτησιν" οὕτω γὰρ ἂν 

“πολλὰ καὶ τῶν μὴ φαινομένων ἀναφανείη τῷ περὶ ταὔτω 35 
᾿ἐσπουδακότι νῷ" φύσει μὲν γὰρ καὶ ὁμοιότητε τὸ κατ᾽ αὐ- 8. 
τὸν καὶ περὶ αὐτόν, ὑπεροχῇ δὲ τὰ μετ᾽ αὐτὸν οἵδε νοῦς. 



84: ΟΘΑΝΝΙΚ ΔΟΤΌΑΛΒΗ 

μετουσίᾳ δὲ καὶ ἀλλοιώσει καὶ. συγγενείᾳ. τοὶ, ὑπὲρ. αὐτόν. 
εἰ δὲ μὴ πάντες ταὔτα διανοεῖσθαι ἱκανοὶ πεφύκαμεν, [7] 
ἀπεστράφϑαι ἡμῶς ἐκεῖϑεν καὶ κεχηνέναι περὶ τὴν ὕλην, 

ὅ τὸ αἴτιον. 8. Ἵν᾿ οὖν μὴ εἰς μακρὸν τὸν λόγον ἀποτείνων 
ασἐκβεβηκέναι δόξω τῆς ὑποθέσεως, ἀπ᾽ αὐτοῦ δὴ τοῦ ζη- 
τουμένου πράγματος τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποϑέσεως ϑήσομαι,, 
βραχέ᾽ ἄττα. προδιαλαβωὼν. φῷ λόγῳ περὶ ψυχῆς, οὕτω μὰ 

; ἐαρίμ τῆς περὶ τὸν λόγον μεϑόδου.. 

Κεφ α α΄. ᾿Απόδειξις ἐκ τῶν κατὰ μέρος Ἰδιοτήτων τῶν ἀλόγων ἔων, ν᾿ 
10 : ὅτι ἐν ἡμῖν ϑεία τις οὐσία. ᾿ 

1. “Ὅτι μὲν οὖν. ἐξ ἑτεροειδῶν εἰς ταὐτὸ συνιόντων, 

ψυχῆς λέγω καὶ σώματος, ὁ ἄνϑρωπος συνίστασϑαι πέφυκε, 

σοί τὸ τιρὸ τῶν πολλῶν ἀποδεικτικαῖς μεϑόδοις, καὶ τοῖς 
. τολλοῖς αὐτῇ τῇ ἐξ αἰσϑήσεως πίστει δῆλον καϑίσταται. 
15 καὶ τῷ μὲν εἰς αἴσϑησιν βλέσποντε κἀκ τῶν τεϑνεώτων οὐχ 
ἧττον ἂν ἐποφϑείη. ἐκστάντος γάρ τινος πάντα νεκρὰ φαί- 
γεται. ὦ. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν καὶ περὲ τὰ λοισὰ τῶν ζῴων 
φαινόμενον, οὐκέτε δῆλον φὸ διάφορον ἡμῶν πρὸς τὰ τῶν 

ἀλόγων εἴδη ἐμποιεῖ. τῷ λόγῳ δὲ τὸ μεταξὺ ἀλόγου, σε καὶ 
20 λογικῆς ψυχῆς, ῥαδίως ἀναφαίνεται" ἕκαστον μὲν γὰρ τῶν 

ἀλόγων ζῴων τὼ συστατικὰ ἐκ φύσεως πλεονεκτήματα καὶ 
σιρὶν ἢ δόξαι μαϑεῖν προβαλλόμενον, τούτοις δὴ ἀπαρα- 

9 τυπώτως χρῆται, μήϑ᾽ ὅπως εἰς τοῦτο γέγονε. συνιέναι ἔχον, 
ενήϑ᾽ ὅπως ὧν ἐφ᾽ ἕτερον μετασταίη εἶδος ἐπιτηδεύματος. 

45 ὃ. ᾿“εὶ δὲ τοῖς αὐτοῖς ἕκαστον κέχρηται" μέλιττα μὲν γὰρ 
ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς σχήμασιν ἐπὶ τοῦ σίμβλου κέγρηται. καί-- 
φοι γε ἐξὸν καὶ ἐφ᾽ ἕτέροις σχήμασι τὴν αὐτὴν ἀσφάλειαν 
ἐπιδείξασϑαι. τῇ αὐτῇ δ᾽ ἀεὶ κέχρηται ἐργασίᾳ, καὶ οὔτ᾽ ἂν 
ποτὲ παύσαις αὐτὴν ἐργάζεσθαι" οὔτε παύσας, ἐφ᾽ ἑτέραν 

30 ἐργασίαν αὐτὴν ἐσόψει τραπεῖσαν. κἂν ἤδη ἐς τὸ ζῶον 
εἶναι παραχϑεῖσαν μεταστήσῃς τῶν γεννησάντων, καὶ ταῦτα 
μήπω τὴν τοῦ μέλιτος ὅϑεν τε καὶ ὅπως διδαχϑεῖσων οἶκο-- 
ψομίαν, ἀφεὶς δὲ ταύτην ἡ ἂν βούλοιτο φέρεσϑαι, αὐτὰ 
δὴ ταῦτα ἃ καὶ ἡ γεννησαμένη ποιήσῃ. καὶ οὔτ᾽ ἂν τῆς 

86 ἐργασίας ἐλλείψοι τῷ μὴ φϑάσαε μυηϑῆναι παρὰ τῶν φυ- 
σάντων, οὔτ᾽ ὧν πολλὰ κάμῃ, πλέον τι δυνήσεται τῶν λοι- 
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σιὧν ἐξευρεῖν. 4. Μύρμηκες δὲ σίτου μὲν καὶ τῶν λοιπῶν 
δημητρίων καρπῶν γεγήϑασι σωροῖς, καὶ ταῦτα καιρῷ ϑέ- 

θοὺς μᾶλλον συλλέγουσι" χειμῶνος δ᾽ ὥρᾳ, ἀπρόϊτοι, καὲ 
οὔτ᾽ ἀνθῶν αὐτοῖς μέλει, οὔτε δρόσου λεπτῆς κατὰ τὰς 7 

μελίττας. ὅ. Τοῖς αὐτοῖς δ᾽ ἀεὶ καὶ σφίσιν οἰκείοις, ἐγκε-- 5 

κύφασιν ἔργοις. καὶ οὔτ᾽ ἂν ἐν σίμβλοις παραχειμάσαιεν, 
οὔτε κατκὶ τοὺς καφοιπιδίους μῦς ἐν ὀρόφοις τὲ καὶ ταῖς 

φῶν τοίχων ὁπαῖς" ἀεὶ δ᾽ ὑπὸ γῆν αὐτῶν ἕκαστος χωρεῖ, 

καὶ τὴν ἐς νέωτα ἀλέαν ἀναμένει ἐγκαρτερῶν. 6. ᾿φ“ράχνης 
δὲ πλέκει δίκτυα, κἀκεῖϑεν αὐτῷ τὸ ζήν ἐπιγίνεται. κἂν τὸ 
ἐπὶ βραχυτάτης αὐτὸν στενοχωρήσης ὀπῆς; οὐκ ἂν γε παύ- 
σαῖς μηὴ διατείνειν σπαρτία, καὶ ἐνεδρεύειν κώνωπα ἀλώ-- 
μένον, ἢ μυῖαν, ἤ τε τῶν ἐνσόμων τε καὶ εὐχειρώτων ζῴων. 
7. Καὶ ἄλλα δὲ ἄλλοις, σφίσε δὲ οἰκείοις γέγηϑεν ἐπιτηδεύ-- 10 
μασι" λέων μὲν γὰρ ἐπὶ ϑήραν, καὶ τὸ τῶν λοιπῶν 'κατ-- 15 
ὠρύεσϑαι πρόεισι. κἄν πάνυ τοῦτον δουλώσαις, οὔποτ᾽ ἄν. 
ἀφεὶς ἄλλα ποιοῦντα κατίδοις. 8. «Ἱαγωοὶ δὲ κατεπτηχότες 

τὸν ἀεὶ χρόνον διατελοῦσι" κυσὶ δὲ μάλλον τὸ φιλοδέσπο-- 
τον ἔνεστι, καὶ ἄλλοις ἄλλο τε σππλεονέκτημω φύσεως, καὶ 
ὑφ᾽ ἕν εἰπεῖν, οὐδέν τι τῶν ζώων ἐσόψει, ὃ μὴ πλεονεκτεῖν 30 
κατά τι τῶν ἄλλων πέφυκε. 9. Πάντα δὲ ἀλλήλων λείσεε- 8 
φαι᾿ ὥστε οὐ μόνον ἡμιτελὲς ἂν ἐντεῦϑεν ἕκαστον τῶν 
κατ᾽ εἶδος ζῴων ῥηϑείη, ἀλλὰ καὶ σχολῇ γ᾽ ἂν εἰ συγχωρη-- 
ϑείη, βραχύ τε ἀπόπτωμα ἤ τινὰ ἀπόρροιαν τοῦ ἐν ἡμῖν 
λογικοῦ ταῦτα ἔχειν, ϑαυμασίως ὧδε τοῦ δημιουργικοῦ 25 
οἰκονομοῦντος λόγου, ἵνα δηλαδὴ τῇ μὲν δοκούσῃ ποινω-- 
γίᾳ πρὸς τὸ συγγενὲς τὰ ἄλογα τῶν ζῴων ἐπιστρέφηται, 
τῷ διαφόρῳ δὲ καὶ ὑπερέχοντι ὑπείκῃ τε καὶ δουλαγωγῆταε 

ῥαδίως. 10. Καϑ᾽ ἃ δὴ καὶ ἐν ἡμῖν ἐμσιιστευϑεῖσε νοερὰν 
οὐσίαν, πρὸς τὸν ὑπὲρ νοῦν τε καὶ οὐσίαν, νοῦν μόνον 30 
ἅγιον, ἐπιστρέφειν καὶ ἀνάγειν ἑαυτοὺς προστέτακται" κἂν 
ἀποσφαλένφες τοῦ δέοντος, ἡμεῖς τ᾽ ἐκεῖϑεν ἀπέστημεν καὶ 
ἴσοις μέτροις τὸ ϑηρία τὸ καὶ ἑρπετὰ ἡμῶν διέστησαν. 
11. Καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τῆς ἐσαῦϑις πρὸς τὸν ϑεὸν ἡμῶν 
ἐπιστροφῆς" ὑσεείκεε γὰρ ἤδη καὶ δουλαγωγεῖταε τὰ ἀτί-- 38 
ϑασσα καὶ ἰοβόλα ξῴα, καὶ χειροήϑη γίνεται τοῖς κατὰ τὸ 
δοϑὲν ἡμῖν νοερὸν ἀξίωμα πολιτευομένος. 1. Καὶ τού- 



9 των μὲν πέρι, μᾶλλον ἂν σου πυϑοίμεϑα. περὶ νοερὰν 
ἐσπουδακότος ἐργασίαν" καὶ τάλλα “τάντα τούτου τιϑεμέ- 
ψου δεύτερα. ἡμῖν δὲ ἐπεὶ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν στεπίίστευται, 

. συχνὸν ἄν εἴη τὸ μεταξὺ ἀνθρώπων καὶ ἀλόγων ζῴων, 
δ᾽ καϑὼς ἂν ἔτι προϊὼν ὁ λάμος κατασκευάσειεν. 

11 Κεφ. β΄. “οτι οὐδέν τι ζῷον ἑτέρου ἐπιφέρεταν πλεονέκτημα, ἄνθρωπος 

δὲ τὰ πάντων προβάλλεται πλεονεκτήματα, καὶ ἄμεινον αὐτοῖς 

κέχρηται, λόγῳ τε καὶ διανοίᾳ χρώμενος. 

1, Ἐὶϊ μὲν οὖν ὥσπερ ἔνια ἐνίων φρονιμώτερα φαίνε- 
10 τὰν φαῖς φυσικαῖς ἐδιότησιν » οὕτω δὴ ἐπεχοινώνεε κατὰ 
πλείους τινὲς τρόπους τοῦ τῶν ἀνϑρώπων γένους, εἰκότως 
ἄν τις ἔφη, ὡς τῆς αὐτῆς ἢ τό γε δεύτερον ὁμοίας ψυχῆς 

ἄνθρωπος τοῖς ἀλόγοις ἐπικοινωνεῖ. 2. Νυνὶ δὲ τοσούτῳ 
ζῷα ἄλογα τῶν λογικῶν λείπεται, οἷς μηδ᾽ ἂν ποτὲ ἔῷον 

15 ἄλογον ἑτέρου ἐπιδέξασϑαι ἐπιτήδευμα, ἤτοι τέχνῃ ἤ βίᾳ 

ψικώμεγον᾽ ὡσαύτως δ᾽ ἀεὶ τὰ φρονιμώτερα τὰ σφῶν αὖ- 
τῶν ἔργα ἐπιδείκνυται, ὥσπερ αὖ γε τὰ ἀσφαλέστερα, τὰ 
ἑαυτῶν" καὶ ἀλλήλοις μὲν τοιαῦτα παραβαλλόμενα δείκνυ-- 
ται. ἕκαστον δὲ ἐν τοῖς οἰκείοις ὅροις καὶ ἤϑεσι διατελοῦν 

0 γιγνώσκεται. 8. "ΖΙνϑρωπός γε μὴν τὸ λογικὸν ζῶον πολλῷ 
τ ἀμείνονος καὶ ὑψηλοτέρας δημιουργίας ἐπιτυχὼν τοσούτῳ 

10 τῶν λουτῶν ἀλόγων διαφέρει, ὅσῳ, εἰ μὴ μικρὸν εἰσεεῖν, 

ταῦτα φυτῶν. 4. “Ὥσπερ δὲ κὠν τοῖς φαυλοτάτοις. τῶν 
ζῴων ἔνεστι τὴν πᾶσαν τῶν φυτῶν οἰκονομίαν κατιδεῖν, 

5 ϑρέψιν δηλαδὴ καὶ αὔξησιν καὶ καρποῦ φορὰν καὶ πᾶν 
ὅ,τι φυτῶν ἴδιον, οὐδενὸς δ᾽ ἂν ἴδοις ζώων αἴσϑησιν ἢ 

κίνησιν ἐν τούτοις, μή τἱ γε ἤϑη ἢ ἐπιτηδεύματα, οὕτω 
δὴ καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων φυσικὴν πλεονεξίαν κατὰ τῶν 
λοιπῶν ἀλόγων ζώων σκοπεῖν προσήκει. ὅ. Καὶ πρῶτον 

30 μὲν ἄνϑρωσπος ἀνϑρώπου φρονιμώτερος καὶ ἐπιτηδειότερος 
ἕτερος ἑτέρου φαίνεται" ἕκαστος δὲ αὐτῶν πολλὰς μετα-- 

μἐείβει τέχνας, καὶ ἤϑη καὶ τρόπους μυρίους ἐπιδείκνυται. 
6. Καὶ σχεδὸν εἰσεεῖν, οὔκ ἐστιν οὐδὲν ἴδιόν τι ἐν ζώοις 

42. πλεονέπμτημα ἢ ἦϑος ἢ δίαιτα, ὃ μὴ καὶ τοῖς ἀνθρώποις 
36 ἐπσιραίνεται, ἐκ τῶν ὁμοίων ἀεὶ τοῦ λόγου τὸ ὅμοια ἐξ-- 

ευρίσκοντες. τοσούτῳ δὲ διαφέροντα φαίνεται τὸ ἡμέτερω 
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«τῶν ὅϑεν δήπου προῆλϑεν ἐς μίαν μίμησιν, ὅσῳ γε καὶ 
μετὰ λογικῆς ταῦτα γέγονεν ἐπισκέψεως. 7. Εἰ δὲ καὶ 
καϑ' ἕκαστα ταῦτ᾽ ἐθέλεις ὁρῶν, μάλιστα, ἐσόψει τὸ τῶν 1 
ἀνϑρώπων διάφορον" ἐνταῦϑα μὲν γὰρ ϑηρίων ἀγριότη- 

τας ἐσόψει καὶ δειλίας" ἐκεῖ δὲ ἐσιμιξίας καὶ μονώσεις" 5 

σωφροσύνας δ᾽ ἐν ἄλλοις ἢ καὶ ἀκολασίας, ἐπιστήμας τὰ 
μεταβολῶν ἀέρος καὶ ἰατρικὲς τέχνας" καὶ πᾶν ὅ,τε χαρίεν 
τε καὶ φαῦλον ἐπὶ τῷ τῶν ἀνθρώπων ἀναφαίνεταε βίῳ. 

8. Ἔτι γε μὴν οὐ μόνον κατὰ τὰς μελίττας ἀποϑήκας 
μέλιτος, ἀλλά γε καὶ διαφόρων χυμῶν τὲ καὶ χυλῶν καὶ τὸ 
ὀπῶν οἰκονομίας καὶ καρπῶν ἀποϑήκας κατὰ τοὺς μύρ-- 
μῆκας" καὶ πᾶν ὅ,τι μετὰ λόγου τε καὶ ἐπιστημονικῆς 

᾿ ἐξευρισκόμενον κρίσεως τῷ τῶν ἀνθρώπων βίῳ λυσιτελεῖν 
᾿φειστεύεται. 9. ᾿Ιξευτὴς δὲ οἶδεν ἀραχνῶν ἄμεινον καὶ - 
ἁλιεὺς πλέκειν δίκτυα" ἰατρῶν δὲ παῖδες σωτήρια καὶ ἄναι- 5 
ροῦντα φάρμακα. 10. Καὶ τούτων ἕκαστος ἱκανὸς τοὺς 

λόγους ἀποδιδόναι" ζῷα δὲ ἄλογα οὔτε οἶδεν οἷς κέχρηται 
ὅπως κέχρηται, οὔτε ἐφ᾽ ἕτερα μεταβῆναι δύναται" ὥστε 13 
μάλιστα ἄν τις ϑαυμάσειε, τῶν μέχρις ἀλόγων τὸ τῆς ψυχῆς 
ἡμῶν βιασαμένων νοερὸν τίσι τρόποις ἢ συλλογισμοῖς στε-- 12 
πεισμένοι τοῦτ᾽ ἔφασαν. ὅπου γε μηδὲ τὼ πονηρότατα τῶν 
πνευμάτων οἰκείως ἔχειν ψομίξεταε, ἐπὶ ἀλόγων χωρεῖν 
σώματα, καὶ ταῦτα ἐπὶ ἀνθρώπων ὁσημέραι χωροῦντα. 
11. ᾽4λλ᾽ ὅτι μὲν τὸ μεταξὺ ἀλόγων τε καὶ λογικῶν διά- 

φορον μέγιστόν τι καϑέστηκε, μάτην ἂν τις ἐμστομετεύοι 25 
᾿ν λόγῳ μηκύνων, αὐταῖς αἰσϑήσεσι γινωσκόμενον. 

Κεφ. γ. Ὅτι θεῖον καὶ νοερὸν ἐκ τῶν καὶ αὐτὴν δυργειῶν ὦ ἢ ἐν 

" Ι ἡμῖν ψυχὴ συνάγεται. 

1. Ὅτι δὲ ἐκεῖνο μὲν συνδιαρρεῖ τοῖς σώμασι μὴ πα- " 
ραμένον, ἀϑάνατον δέ γε τὸ ἐν ἡμῖν καὶ ϑεῖον, ἔνεστιν 30 
ἰδεῖν καὶ ἐξ ὧν αὐτὸ τῷ τῶν ἀλόγων παραβάλλοντες ἐξ-- 
εὐυρίσκομιεν βουλευόμενον, κρῖνον» συλλογιζόμενον » προ- 

τρεπόμενον τε καὶ ἀποτρέπον, ποτὲ μὲν οὕτως, ποτὲ δ᾽ αὖ 
ἐκείνως, ἀεὶ δ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχάζοντος τοῦ σώματος, πολλά τὸ 
καὶ ϑαύματος ἄξια δι᾿ ὀνείρων ἐξηγούμενον. 2. Καὶ τί 35 
δεῖ “τερὶ ἐνυπνίων φάσκειν; ὅπου γε καὶ οἷς κεκαϑαρμέ- 
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ψον τὸ ψυχικὸν τουτὶ σπενεῦμα καὶ ὁ βίος ἐπὶ ϑεωρίαν τῶν 
ὄντων ἔστραπται, πάντα δήλα γίνεται, ἃ τὴν αἴσϑησιν 

} ἡμῶν διαφεύγειν φύσιν ἔσχηκε.. 8, Ἵἵνες γὰρ ὧν χυμοί, 

43 ἢ πνευμάτων ὠπόρροιαι, ἢ ϑυνάμεις ἄλογοι, ῥαδίως. οὕτω 

5 ποτὲ μὲν ἐπὶ ἀκαριαίῳ τμήματι ὥρας διελϑόντα τὴν οἱ-- 

κουμένην κατίδοιεν τὸ γιγνόμενα, ποτὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀφέντα 
καὶ ἐπὶ τὰ ϑειότερα “χωρήσαντα τῶν οὔπω γεγονότων φαῖεν 
ἂν τὰς ἀποβάσεις; ἢ δηλονότι τῶν λογικῶν τοῦτο ζώων 

φὸ πλεονέκτημα; τὸ μὴ ἐπιστρέφεσϑαι δὲ ἡμᾶς εἰς τοῦτο, 
εὐ ποιεῖ ἀμφιγνοεῖν ὅτε ἐν ἡμῖν ϑεῖόν τε καὶ ἀϑάνατον. 

14Ε.4. Τὴν ἀρχὴν δὲ οὐκ ἂν ἤδειμεν, ὅτε ϑεία τις καὶ νοερὰ 
ἐν κόσμῳ οὐσία, εἰ μή τις κἀν ἡμῖν τοιαύτη τις οὐσία 
ἐνῆν. τῇ κοινωνίᾳ γὰρ τῶν φύσεων ἕκαστον τῶν αἰσϑητι- 

κῶν καὶ νοερῶν. ἐπιγινώσκει. οὕτω τὸ τῆς ψυχῆς ἡμῶν 
τὸ ϑεῖον καὶ νοερὸν ἐκ τῶν κατ᾽ αὐτὸ ἐνεργειῶν καταλαμ- 

βάνεται. ὕ. Πλείους δ᾽ ἄν τις καὶ ἀριδηλοτέρους τούτων 
λογισμοὺς ἐξεύροι τῷ λόγῳ, ὑπόϑεσιν τὴν λογικὴν ψυχὴν 
φτοῦ λόγου ποιούμενος" ἡμῖν γὰρ οὐ περὶ ταύτης φᾶναι 
πρόϑεσις ἔνεστι" τῇ κοινωνίᾳ δὲ τοῦ λόγου καὶ ταῦτ᾽ εἴρη- 

0 τοι, 6. Ὅτι δὲ ἁπλοῦν τὸ λογικὸν τοῦτο καὶ νοερὸν πνεῦμα 
καὶ αὐτοκίνητον » ἐκ πολλῶν ἂν τις συλλογίσαιτο. Ὅει δὲ 
καὶ ἀϑάνατον, καὶ ἀπὸ τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς τούτων καὶ ὑπὸ 

44 Ν. αἴσϑησιν. ἢ. Εἰ γὰρ καϑ' “Μυποκράτην, εἰ ἔν ἦν, ὃ ἄν- 

ϑρωπος οὐκ ἂν ἤλγει (οὐ γὰρ ὧν εἶχεν ὑφ᾽ ὅτου ἂν ἔπασχε 

25 πνεῦμα νοερὸν καὶ ἀσώματον), πῶ πῶς ἂν ὑποσταίη φϑοράν, 

μὴ ἔχον ὑφ᾽ ὅτου ὧν πάϑοι: 8. Εἰ δὲ δὴ λογικὸν το ἐν 

ἡμῖν ϑεῖον καὶ ὠϑάνατον, τὰ καϑ'᾽ ἡμᾶς δὲ ταῦτα σώ- 

ματα τὸν ἀεὶ χρόνον διαρρέοντα καὶ ἀναίσϑητα ν ζηεηθέον 

οἷς τισι ψυχὴ πρώτως συνάπτεται σώματι καὶ δι᾽ ὧν τὰς 

30 ἑαυτῆς τῷ σώματι ἐπελάμιστει δυνάμεις" φούτου γὰρ δήλου 

ι γεγονότος, ἐξέσται ἡμῖν καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς τέχνης βοηϑή- 

μασιν ὠμείνονα «ὰὶ πρώτως αὐτῇ κοινωνοῦντα κατασκευά- 

15 Ἐ', ξεῖν" ὥσπερ γὰρ μοχϑηρία διαίτης νωϑροτέρους ἡμᾶς χαὶ 

ἀμβλεῖς τὸν νοῦν ἀπεργάζεται, τὸν αὐτὸν αὖϑις τρόπον. 

35 ἐπιτετευγμένη. ὀξυτέρους τε καὶ ἐπιτηδειοτέρους ἐς νόησιν. 

.9., Τοῦτο δ᾽ ἄν ἕκαστος καταμάϑοι ζητήσας, καὶ πρὶν ἢ 

κατὰ σκοπον. ἐπιχειρῆσαι διαίταις, ὁτὲ μὲν ἀμβλύτερον,. 

πππ-πασ ι Σς 
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ὁτὲ δ᾽ αὖ ὀξύτερον αὐτὸν ἑαυτοῦ ἐπὶ ταῖς τυχούσαις ἐνερ-- 
γείαις καταμανϑάνων. 10. ᾿Αλλὰ ὅτε μὲν ἁπλοῦν τε καὶ 
πολυδύναμον, καὶ οἰκείοις ὅροις ἐμπτεριγραφόμενον, ἀσώ- 15 Μ. 
ματόν τὸ καὶ ὠμόρφωτον τὸ ἐν ἡμῖν ϑεῖον πέφυκεν, ἐκ 
τῶν κατ᾿ αὐτὸ ἐνεργειῶν ὁ λόγος δίδωσιν ἐννοεῖν. ὅτι δὲ 5 
καὶ διὼ τοῦ ἐν ἡμῖν πνεύματος ὡς δι᾽ ὀργάνου τὸς ἑαυτοῦ 
χορηγεῖ ἐνεργείας, καὶ ἐπιὼν ὁ λόγος ΘΑΨΟΝ ἂν. 

Κεφ. δ΄. Οτι διώδ: τις οὖσα καὶ μία τῷ ἀριϑμῷ ἡ ψυχή, πολυειδὴς 
τὴν δύναμιν φαίνεται. ; 

Ἵ. Ἢ τοίνυν ψυχή, ὡς εἴρηται, μία μὲν καὶ ἁπλῆ τῇ τὸ 
οὐσίᾳ τελοῦσα, ποικίλη δὲ καὶ διάφορος τῇ δυνάμει, τισὶ 
φῶν ἐξ αὐτῆς δυνάμεων, τῷ ἡμετέρῳ τούτῳ συνάπτεται 
σώματι. 3. ᾿Επεὶ γὰρ αἱ μὲν τῶν ἐν αὐτῇ δυνάμεων ϑειό-- 
σεραί τε καὶ ἀχραιφνέστεραε, αἱ δ᾽ αὖ γε ταῖς πρώταις 
παραβαλλόμεναι τασπεινότεραί τε καὶ ἐνεργεῖς ἐν σώματι, τ5 
διὰ τῶν δευτέρων ἂν εἰκότως φαίημεν δυνάμεων, οἰκείως. 
ἔχειν ταύτην τῷ ἐν ἡμῖν συνάπτεσϑαι πνεύματι. 8. Καὶ 
ἤ μοι διασείστει λέγοντι, ἱκανῶς ἔχοντι καὶ ἀπὸ τῶν 
καϑ' ἡμᾶς φούτων καὶ αἰσϑητῶν τὰς πείστεις ἐπισυνάγειν. 
ὃν γάρ που ἢ δύο ῥηθέντα παραδείγματα ἱκανὰ ἔσται 20 

τοὺς μὴ φιλονεικεῖν ἐθέλοντας πεῖσαι, ὡς ἁπλοῦν τι καὶ 
σιολυδύναμον ἡ ψυχή. 4. Τῶν ἁπλῶν οὖν ἔνια φαρ-16 Μ. 

μάκων, δύο που ἢ τρεῖς ποιότητας ἔχοντα, οὐδεμία τού-- 

φὼν παραλυμαίνεται τὴν ἑτέραν, οὔτε κατὼ τὴν αἰσϑη- 
σιν οὔτε κατὰ τὴν δύναμιν, ἀλλ ἡ ἂν αὐτῶν οἰκείως 168’, 
ἔχη τὸ πεπονϑός, ταύτης ἄρα καὶ ἀπολαύει οἰκειότητί τινε 
τῆς ἐν αὐτοῖς δραστικῆς ποιότητος ἐνεργούσης ἐν τοῖς 
ἀντιπεπονϑόσι μέρεσι. ὅ. Καὶ γὰρ ἀλόης καταπίων τις 
τοὺς ἐνοχλοῦντας τῷ τῆς κοιλίας στόματι ἐσόψεται κα-- 
ϑαιρομένους χυμούς, «τῇ ῥυπτικῇ ταύτης δηλονότε δυνά- 30 
μει. ἀνμοῖς δὲ ταύτης ἢ ἐπιχρίσεσι τὰ ἐπισκοτοῦντα ταῖς 
κόραις λύεται" αὖϑις δὲ ἐκλελυμένον στόμα γαστρὸς τονώ- 
σαῖς ὧν τῇ στυφότητι ἔξωϑεν ἐπιϑείς. ὄμφαλον δὲ ἐπε- 

χρίσας καὶ ἐπιγάστριον, κτείναις ὧν τὰς ἐντὸς ἕλμινϑας" 

καὶ ταῦτα γίνεται, ἑκάστης αὐτῆς ποιότητος: ἐνεργούσης ἐν 35 

ἀνσιπεπονϑόσι μέρεσι, 6. Κόύππαρις δὲ ἄλλῃ μὲν τονοῦν 
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δυνάβει τὸν στόμαχον λέγεται, ἑτέρᾳ δὲ δύπτειν. ἐγκάϑη- 
μένους τῷδε χυμούς, ἄλλῃ δὲ σέμνειν καὶ ἀποφράστειν 
 οἰτλάγχνα: 7. Καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἔργα φύσεως ἐσόψει ἐγ-- 

417 Μ. καταμεμιγμένας τὲ καὶ πολυχρήστους ϑυνάμεις ἔχοντα. 
58, Εὶ δὲ ἁπλᾶ οὕτω φάρμακω ἀκατακεράστους μικροῦ δεῖν 

καὶ ἀνεπιμίκτους ἔχει ποιότητας, καὶ διαφόρως δι᾿ αὐτῶν 
ἐν ἡμῖν ἐνδργεῖ κατὰ τὰς ἀντιπεεπονϑιυίας διαϑέσεις, οὐσίω 
ϑεία τε καὶ νοερὰ πῶς οὐκ ἄν κατὰ τὰς ἐν αὐτῇ δυνά- 
{ἴξις ἐνεργήσειε τὰ ἀνήκοντα : ' 

10 Κεφ. ἐ. Περὶ ἰδίων ἐνεργειῶν τῶν κατὰ τὴν ψυχὴν δυνάμεων. 

1. Καὶ νοῦς μὲν βραχύ τι ἢ οὐδὲν καϑ᾽ αὑτὸν ἐπι-- 
κοινώνηκε τοῦ ἐν ἡμῖν πνεύματος. ὥ. Πρώτη γὰρ οὖν 
οὗτος καὶ ἀκραιφνεστάτη δύναμις τῆς ἐν ἡμῖν λογικῆς καὶ 
γοερᾶς οὐσίας ἐν τοῖς ὁμοίοις γέγηϑεν ἀνατρέχων, κἀκεῖ-- 

“5 ϑὲν αὐτῷ πᾶσα νοερὰ ἔννοια" τότε δὲ καὶ ἀνεπιστρόφως 
17 Ἐ᾿ αὐτὸν ἔχειν πρὸς τὰς περὶ τὴν αἴσϑησιν δυνάμεις γίνεται, 

ἀντιρρόπου οὔσης τῆς κατ᾽ αὐτὸ ἐνεργείας, τῇ καϑ᾽ ἡμᾶς 
αἰσθήσει, ὅτε ταύτῃ μόνῃ ζῶμεν τρόπον βοσκηματώδη. 
εἰ μὴ καὶ τὸ πλέον ἐκείνῳ τις χαρίσαιτο. 8. Ὅτι ἀξίᾳ τε 

30 καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐφ᾽ οἷς ὠκείωται, πολλῷ γε τῶν ὑπὸ αἴ- 
σϑησιν διενήνοχον,. ἀμέλει πρὸς τὰς ὑπ᾽ αὐτὸν δυνάμεις 
καὶ τὰ μετ᾿ αὐτὰς ὄργανα, ἢν ἀπλανῆ καὶ καϑαρὰ ἢ), ο- 

18 Μ.πὴν λαβών, πολλὰ τῶν ἀμεινόνων ϑεαμάτων μέχρις αὐτῆς 

αἰσϑήσεως παραπέμσεει" καϑ' ὅσον δ᾽ ὧν ταῦτα τύχοιεν 
"δφλημμελήσαντα, καὶ αἱ ἐκεῖϑεν ἔνψνοιαε παραφτυπωφικῶς 

προΐενται. 4. Διάνοιά 7ε μὴν μετὰ νοῦν δευτέρα οὔσα 

τῷ ἀξιώματι » οἵω τιᾷᾳ γέφυρα μεταβιβάξει διαπλάττουσω 
ἀπὸ τοῦ νοῦ ἐπὶ τὰς ἐφεξῆς δυνάμεις, τὰ ἀἄποσά τε καὲ 

ἀμεγέθη καὶ ἀχρωμάτιστα ϑεώματα. ὅ. Ταῦτα δὲ δόξα 
30 παραδεξαμιένη, ἀμφιρρεσπής τις οὖσα δύναμις τῆς ψυχῆς, 

ἅτε μετασχηματιζομένη ταῖς τε ἀπλανέσι ἐννοίαις καὶ ταῖς 
κειἢ τοιαύταις φαντασίαις, τῇ φαντασίᾳ ἐγκατατίϑησιν. 6. 

δὲ ὥσπερ λέγεται παϑητικὸς οὖσα ψοῦς καὶ χρώματα καὶ «ύ- 
ποὺς καὶ σχήματα ποιότητάς τε καὶ ϑέσεις καὶ πᾶν ὅ,τε, 

36 τοιοῦτον τοῖς στἀαραπτεμφϑεῖσιν ἐντίϑησι. 7. Τούτῳ δὴ τῷ 
μέρει τῆς ψυχῆς καὶ πολλοὺς πυνϑάνομαι τῶν ἐπιδοῦναι 

ΦἘΕΠΕΨΦΞΞΈ τ τ τ 
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ἑαυτοὺς ϑεωρίᾳ βεβουλημένων, ἀποσυληϑέντας τὸν γοῦν, 

ἀνάξιόν τι παϑεῖν τῆς ἑαυτῶν πρόϑέσεως, καὶ μάτην ἐχτ 18 δὶ, 

καφατρίψαι τὸν χρόνον. 8. Βίαιον γὰρ πάνυ τουτὶ τὸ 
μέρος καὶ ἀντιπεπονϑὸς ταῖς τοῦ νοῦ ἐνεργείαις" ὅσον γὰρ 

ΜΠ ᾿ - ᾿Ὶ ’ μ“ ΠῚ ε ᾿ 

ἐκείνῳ δυσχερὲς ἐνταῦϑα τὸ νοήμα διαβιβάσαι καὶ πὸ 19 Μ. 

αἴσϑησιν ἀγαγεῖν, τοσούτῳ δὴ τῇ φαντασίᾳ τῶν ὧν ἡ 
αἴσϑησις δίδωσι παϑῶν ὑπεχστῆναι" ἀνάπαυμα γάρ τι καὶ 

οἷον ταμιεῖον αἰσϑήσεων ἡ φαντασία τοῖς ζῴοις φαίνεται" 
καὶ τοῖς μὲν ἀλόγοις αὐτὸ δὴ τοῦτο «ο ἡγεμωνικώτατον, 
ἡμῖν δὲ τοῦτ᾽ ἀρχὴ μετὰ τὴν αἴσϑησιν τῶν ψυχικῶν δυνά-- 10 

3 Ἁ ᾿ ᾿ « - ᾿ Ἁ ε - [2 

μεων. 9. ᾿Δλλα γὰρ ἐπειδὴ ἡμᾶς αὐτοὺς ὁρῶμεν πάσχον- 
φας, ἐνίοτε μὲν μίαν ἢ δύο που τῶν αἰσϑήσεων (ἔστε 
δ᾽ ὅτε πάσας ἢ τὰς σιλείους), οὐχ ἧττον δὲ πάσχον ἴσμεν 
τό,τε φανταστικὸν καὶ λογιστικὸν καὶ μνημονευτικόν, φέρε 
δὴ σκεψώμεϑα, ὅπως τε ταῦτα πάσχει καὶ ὑφ᾽ οἵων αἰτίων, τὸ 
καὶ πῶς ἂν μὴ ῥᾳδίως ἀἁλίσκοιτό τις τούτων τοῖς πάϑεσε 
διαιτώμενος, εἰς ὧν δὴ πέρας ἡ ἐπὶ τῷ λόγῳ σχοίη ὑπιό- 

-“ κὶ ᾽ [ ἀα:} Ε ᾿ «ε ᾿ 

σχεσις. 10. Ὅτε μὲν οὖν χκαϑ' αὐτὴν ἀπαϑῆς ἢ ψυχή φυε-- 

φύκεν, ἐπεϊκοινωνεῖ δὲ τῶν ἐν ἡμῖν σαϑὼν διὰ τοῦ ἐν ἡμῖν 
ψυχικοῦ. πνεύματος, ὥσπερ ὄχημά τι τοῦτο ἔχουσα, καὶ 30 
δι᾿ αὐτοῦ τὰς ἑαυτῆς ἐπιτελεῖ ἐνεργείας, τὸ μὲν ἤδη δέ- 

Γ ᾿ δ" ς τ ἡ ; ππξι ον ὁ δὲ ᾿ ι Ε] ᾿ 

δεικται, τὸ δ᾽ αὖ ῥηθήσεται" ὅτι δὲ κατὰ τὰς ἀλλοιώσεις 
αὐτοῦ καὶ μεταβολεὶς ιδτρίας οὔσας ἔστιν ὅτε μεγάλα ἐστα-- 20 Μ. 
κολουϑεῖ τοῖς σώμασι συμπτώματα, καὶ τοῦτ᾽ ἂν προϊὼν 
ὁ λόγος. διδάξεις. ὦ 25 

Κεφ. ς΄. Περὴὶ τῆς 'χατὰ τὴν τροφὴν ἔχε ἐν ᾧ χαὲ περὶ διαφορᾶς 

δ πνευμάτων γενομένων κατά τὲ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἥπαρ, ἔτι δὲ τὴν ἡ 

καρδίαν καὶ τὸν ἐγκέφαλον" καὶ ὅπως τούτοις οἷον ὀχήμασιν 

: αὲ ψυχικαὶ ΉΨΩΝ κέχρηνται. 

ΣῪ "κω δὴ τέλους ὡς ἄν τις φαίη τῆς ἐν Εὐβδ οἶκο- 30 

νομίας φοῦ. ψυχικοῦ φούτου τελοῦντος καὶ οὔ ποτὲ παῦυο- 

μένου, ἀεὶ δ᾽ ἐπιρρέοντός τε καὶ ἀπορρέοντός, προσήκει 

σχέψασϑαι, ὅϑεν. δὴ τὴν γένεσιν ἔχει καὶ ὅπως ἂν ἀκραιφνὲς 19 Ε΄. 
τηροῖτο. 3 ἢ. ᾿Επεὶ δὲ «οὔτο μὲν ὥσπερ ἀρχή τε καὶ πρώ- 
τὸν τῆς ὑποϑέσεως κεφάλαιον, οὐκ ὀλίγα δὲ οἱ συμβάλλε- 35. 

ται, καὶ Ὁ, περὶ τῶν λοιπῶν ἐν ἡμῖν πνευμάτων λόγος, καὶ 
Ἢ 21 
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ἄλλως δὲ ἐντελέστερον ἂν οὕτω διασκευασϑείη ὁ λόγος, 

φέρε περί τὲ τῶν χυμῶν, οἱ δῇ ἐν ἡμῖν στοιχεῖα πρῶτα 
διατελοῦσι, καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν πνευμάτων, καὶ σπερό γε τού-- 
των περὶ τῆς κατὰ τὴν τροφὴν οἰκονομίας καὶ τῶν ἐξ αὐ- 

ὁ«ῆς πνευμάτων διασαφήσωμεν, ὡς μὴ ἐλλεῖπόν τε τῷ λόγῳ 
ὑποσχάζειν τὴν ὑπόϑεσιν ἐμποιῇ. 8. Τῆς τοίνυν τροφῆς 
διαμασηϑείσης καὶ ἐπὶ πέψιν τὴν ἐπὶ τῇ κοιλίᾳ χωρησάσης, 
εὐχύμου μὲν καὶ εὐπέπτου οὔσης καὶ μάλιστα ἀφύσου, ὑγεαε- 

21 Μ.νούσης δὲ καὶ τῆς γαστρός, καὶ μή τινος αὐτῇ ἐμσεεσλασμέ- 
᾿νοῦ χυμοῦ, ὡραία μὲν ἡ πέψις τὸ καὶ ἡ ἀλλοίωσις γίνεται 

ἐν αὐτῇ, βραχὺ δὲ ἢ οὐδὲν ἄνω ἢ κάτω πνεῦμα ὑπέξεισιν" 

ἀτμοειδὴς δ᾽ ἐκεῖϑεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναδοϑεῖσω ἀναϑὺυ- 
μίασις, φέγγει μὲν τὰ αὐχμῶντα, διευρύνει δὲ οἷον τῇ ἡπίᾳ 

σιροσβολῇ τοὺς ἐν αὐτῇ πόρους καὶ χαλᾷ τὸ συννϑνῃ μένον 
16 φῶν αἰσϑήσεων καὶ ἐπὶ ἠρεμίαν ἤδη μεταβιάζξεται τὴν ἐπὶ 

τὸ ἐγρηγορέναι κίνησιν, εἶϑ᾽ οὕτως λήγειν τῆς ὠναστεμσοού- 

σῆς αὐτὴν τροφῆς διοικηϑείσης ἤδη τῇ ἡ νσεῤν καὶ ὑπο- 

χαλασϑείσης. 4, Μὶ δ᾽ ἀγαϑὰ μὲν εἴη τὰ σιτία, ἤτοι δὲ 
κατά τινὰ δυσχρασίαν ἢ χυμῶν τινῶν ἐμετεϑυλασμένωψ,, ἤ 

"0 γαστὴρ γοσεῖ, αἵ τὸ πέψεις ἀτελεῖς ὧδε. καὶ οἱ ἐκεῖϑεν ἀτμοὲ 
ἢ παχεῖς τὲ καὶ ὁμιχλώδεις, ἢ καϑυνώδεις φε καὶ λιγνυώδεις" 

ἱκανοὶ δὲ πάντες "οἵδε χρονίσαντες παχῦναί τε καὶ ϑορυ- 
βῆσαι τὸ ἐν ἡμῖν πνεῦμα. ὅ. Ἦν δὲ φαῦλα μὲν ἦ τοὶ 
σιτία, ἐπιχρατῇ δὲ ποιότησί τισιν ἀλλοτρίαις κακόχυμα ὄντα; 

20 Ε' ἔστεν ὅτε δὲ καὶ δύσπεσπτα, τὰ παραπλήσια τοῖς προτέροις 

22 Μ᾿ συμβαίη ἀν" καὶ ὧδε μὲν ἤτοι. φαῖς ποιότησιν ἢ ταῖς ποσό-- 
τῆσδε λυμαινομένων τῶν τροφῶν. 6. Τῶν δὲ ὀργάνων ἢ 

δυσχρασίᾳ ἁλόντων, Ἶ ἐμπεπλαδμένους ἐχόντὼν χυμούς 

τινὰς τοῖς ἐκεῖϑεν ἀναφερομένοις ἀτμοῖς, ὁποῖαι δή τινὲς 
30 ἀλλοιώσεις περὶ τουτὶ τὸ πνεῦμα γίνονται" μέφριαε μὲν 

ἐστὶ μετρίοις πλημρμελήμασιν, οὐκ ἀγεννεῖς δὲ ἐπὶ μεγίστοις. 

7. ᾿4λλ᾽ ἐπειδάν 7ε τῆς τροφῆς οἰκονομηϑείσης καὶ διακρι- 
ϑείσης κατὰ τοὺς στοιχειώδεις τούτους χυμούς, καὶ κατὰ 

᾿ φὴν ἐνοῦσαν ἑκάστῳ τῶν σπλάγχνων δύναμιν » ἐπὶ τάκρι- 
36 βέστερον ἕκαστος τῶν προληφϑέντων χυμῶν. τῷ προσ- 

λαβόντι ἐξομοιωϑῆ., ἀναφέρονται μὲν ἐπὶ τὴν ̓χεφαλὴν 

ὠλλοιουμένων τε καὶ ποπτομένων ἀτνμοί, οὐ πάνυ τε δὲ 
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οὐδ᾽ οὗτοι ϑορυβεῖν πεφυκότες, εἶ μή που πάνυ δυὸ 
τήσαιεν. 8. Ὅ 78 μὴν ἀμείνων στάντων χυμός, ὃς δὴ 

καὶ ὕλη καὶ ἀρχὴ τοῖς ἐν ἡμῖν γίνεται συνεύμασιν, ἐπὶ τὸ 

ἧπαρ ἤδη χωρήσας καὶ ἐξομοιωϑεὶξ᾽ τῷ σπλάγχνῳ » τὸ Ψν»» 

σιχὸν δὴ τοῦτο πνεῦμα πρώτως ἀπογεννᾷ, ᾧ δὴ καὶ τὸ 

ἐπιϑυμητικὸν τῆς ἐν ἡμῖν ψυχῆς ἐπιφαίνεται" τούτῳ γὰρ 

ὀργάνῳ, ὡς ἄν τις εἴποι ἐπιϑυμίας τε καὶ ἀλόγων ὀρέξεων, 

ἡ ἐν αὐτῷ ψυχικὴ ϑύναμις πέχρηται. 9. Ὅτι δὲ τοῦϑ᾽ 

οὕτως ἔχει, δῆλον ἂν εἴη ἐκ τοῦ πεπονϑότος τουτουὶ τοῦ 

23 

Ἶ ὅδ ὦ Ἄνω. μὰ Σ ͵ - ΕῚ ᾿ 
σπλαγχνὸυ καὶ τοῦ ἐν αὐτῷ διαφϑαρέντος χυμοῦ, ἀποσί- 10 

φους τὲ ἡμᾶς καὶ πάντα ἀηδῆ λογιζομένους φαίνεσϑαι, 

καὶ πάντη ἀνεσαφροδίτους εἴς τε στικρίαν καὶ ὀργὴν καὶ 
τὰ τοιαῦτα μιετασίστοντας πάϑη κατὰ τὴν ἐπιχρατήσασαν 
σοἰότητα τοῦ ἐν αὐτῷ συμφϑειρομένου στνεύματος. 10. 1 αἰ 21 

. γὰρ δὴ κατὰ συμπάϑειαν τῆς γαστρός, ἐρϑαρμένους πλου-- τ5 
τούσης χυμούς, πολλῷ γε μέτρια καὶ ῥᾷόν ἐστι βοηθεῖν. 
ἀποτροφεῖ δὲ ὧδε καὶ ἀπορρεῖ τὸ σῶμα, ἐτεειδὴ φυτῶν ἐνέρ- 
γειαν τουτὶ τὸ σπλάγχνον σεπίστευται, καὶ διὰ τοῦ ἐν αὐτῷ 
φυνεύματος ἡ διοικοῦσα δύναμις τῆς ψυχῆς προβάλλει τὰ 
ἀνήκοντα. 11. Ὅτι δὲ κἀν τῇ γαστρὶ πνεῦμια τε ἕτερον 30 
᾿διάφορον πρὸς ταῦτα φαίνεται γεννώμενον, καὶ διὰ τούτου 
τὰς κατὰ μέρος πάσχομεν αἰσϑήσεις ἐπὶ τοῖς ὀρεκτοῖς, 
γῦν μὲν τούτων, αὖϑις δ᾽ ἐκείνων, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλων φαύ- 
λὼν τὲ καὶ ἀγαϑῶν ὀρέξεις σιτίων ἔχοντες, ὁσημέραι ἰδεῖν 
ἐστὶν ἡμᾶς οὕτω διατιϑεμένους καὶ ποτὲ μὲν τῶν ὁμοίων 
ὀρεγομένους κατὰ τοὺς ἐπικρατοῦντας χυμούς, «ποτὲ. δὲ 

φῶῴν ἐναντίων τῶν ἐσιχρατούντων ἐσὲ τὸ κολάσαι τὴν ὦμε- 

τρίαν. 12: Καὶ τοῦτο μὲν ἤδη ψυχρόν τε καὶ ὑὕγρον τὸ 

ἐγεῦμα, τοῖς μετ᾽ αὐτὸ προβαλλόμενον" ὄχημα δὲ τι τῆς 

24 

ΕΝ Δ. "» Ὅ ᾿ ᾿ , ᾿ 2 “- , 
ἐν ἡμῖν τῶν κατὰ μέρος σιτίων ἑκάστοτε ὁρεκτικῆς δυνα- 380 

ἁιεως. ἐνδέχεται δὲ αὐτὴν ἡ ἐπὶ τὸ ἥπταρ, γεννικωτέρω οἷον 

οὖσα καὶ περιεχφικωνέρα ,᾿ καὶ ἀρχὴ μειζόνων ὀρέξεων καὶ 
ἐπιθυμιῶν" 13. Καὶ οὔπω ϑαυμαστόν, εἰ μία τις οὖσα 

τῷ ἀριϑμῷ ἡ ἐν ἡμῖν ψυχῆ ποικίλας ἀποδίδωσιν ἐνεργείας 

κπατὰ τὰς τῶν ὀργάνων ἐπιτηδειότητας, πολυδύναμός ψξ 35 

οὖσα καὶ τῷ παντὶ ἐνηρμοσμένη σώματι κατά τινας οἷ- 

κειότητας. 14. ᾿“λλὰ ταῦτα μὲν ὧδε" οὐ γὰρ δὴ καὶ πε- 
4" 
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ραιτέρω χρὴ προβαίνειν ἡμᾶς ἐκβαίνοντας τὴν ὑπόσχεσιν. 

1ὅ. Τὸ τοίνυν φυσικὸν τουτί, ὡς εἴρηται πνεῦμα, λυ εον 
τερον μὲν ὃν πολλῷ καὶ καϑαρώτερον καὶ ϑερμότερον τοῦ 

22 ἀπὸ τῆς. κοιλίας ἐν ταῖς πέψεσι τῶν τροφῶν ἐπιγεννωμέ- 
ὄψου, ὑγρότερον δὲ τοῦ μετ᾽ αὐτό, πολλῷ ἐλλεῖπον τῇ λετυνό-- 

5 τητι καὶ τῇ ϑερμότητι φαίνεται. 16. Καὶ γὰρ μετὰ τὴν 

ἐπὶ τὼ κυρτὰ τοῦ ἥπατος ἀνάδοσιν, κατὰ τὴν λαμβδοειδῇ 
οὕτω καλουμένην φλέβα ἀποσχιζομένου τοῦ αἵμαφος, στὸ 
μὲν ἐπὶ τὰ κάτω μέρη, τὸ δ᾽ αὖ εὐϑυ καρδίας χωροῦν φαί--: 

ἰυνόται, καὶ διὰ τῆς δεξιῶς ἐσὲ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς 

καρδίας διέξεισι. 17. Καὶ πλείονα κατεργασίαν δεξάμενον 

διὰ τῶν ἀρτηριῶν ἄνω τε καὶ κώτω χωρεῖ, καὶ τὸ ζωτικὸν 
ὧδε καλούμενον γεννᾶται πνεῦμα, ὥσπερ ἀσό τινος πηγῆς 
τῆς καρδίας διὰ τῶν. ἀρτηριῶν ἐφ᾽ ὅλον χωροῦν «τὸ σῶμα, 

15 ὄργανον ζωῆς «ῇ φύσει γινόμενον. 18, Οὐ γὰρ εἰκὸς ἦν 

τῇ διαπλαττούσῃ ταῦτα δυνώμει ὄργανον σιεστοιημένῃ φυ-- 

σικὸν, δι᾿ οὗ τρέφει καὶ αὔξει, τὰ μεταβατικὰ ταῦτα σώ-- 

ματα ῥιὴ οὐχὲ ζωῆς ποιῆσαι πρότερον" εἰ γὰρ δὴ διὰ τὸ 
μεταβαίνειν φτοῦ ἡγεμονικοῦ ἐδέησε, σιρώτου τῶν ἄλλων 

20 ὄντος τῷ ἀξιώματι, μάλῥοφι ὧν ἔδει σεροσειληφέναι τοῦτο 
φὸ ζωτικόγ" ζώντα μὲν γὰρ ἔνια οὐ μεταβατικῆς δυνάμεως 

εἴληχε, τῶν μεταβαινόντων δ᾽ οὐδέν, δ μὴ καὶ ζωῆς μετεί-- 
ληφεν. 19..ὄ δὶ δὲ καὶ τῇ ὑλικῇ αἰτίᾳ προσέχειν τις ἐϑέλει, 

26 τῷ ζωτικῷ μᾶλλον εὐχερὲς τοῦ φυσικοῦ πνεύματος μετα-- 

25 βεβλῆσϑαι, ἐς ψυχικοῦ καὶ ἡγεμονικοῦ πνεύματος ἰδέαν. 
20. Καὶ τῇ μὲν ἀνάγκῃ τῆς χρείας ζωτικὸν μὲν μιδτὰὶ τὸ 

φυσικὸν, εἶϑ᾽ οὕτω ψυχικὸν γέγονεν. οὐχ ὥσπερ δὲ προ- 
βαῖνον ἀπὸ γαστρὸς ἠργμένον λεπτότερον γίνεται, οὕτω δὴ 
ἀεὶ καὶ ϑερμότερον" ἀλλὰ μέχρε μὲν. ἁὐτῆς τῆς καρδίας 

80 ὡσαύτως τῇ λεηιτότητι καὶ ἡ ϑερμότης προβαίνει 91, Ἴφαι- 

28 ρεῖται δὴ ἀεὶ τὸ πλέον τῆς γφότητος" μετὸὺ δὲ τοῦτο τῆς, 
μὲν ϑερμότητος ἱκανῶς ἀνίεται" τῇ δὲ λεπτότητι ἀεὶ στὸ 

σπινεῦμα προβαίνει, ἐλλεῖστον ἤδη καὶ καϑ' ὑγρότητα ἀρ- 
τηριῶν γὰρ ὧδὲ καὶ φλεβῶν ἀνηνεγμένων καὶ κατακέχερ-- 

35 ματισμένων εἰς ἀγγεῖα βραχύτατα, τὸ δικτυοειδὲς ἐντεῦϑεν. 

γίνεται πλέγμα, κάτωϑεν διὰ τῆς λευτῆς καλουμένης μή--᾿ 

ψιγγος, αὐτὸ τὸ σπλάγχνον διαλαμβάνον τοῦ ἐγκεφάλου. 
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22. ̓ Ἐντεῦϑεν δὲ τοῦ ἐγκεφάλου «τρεφομένου τὸ ψυχικὸν 
εἶϑ᾽ οὕτως γίνεται πνεὔύμα κατὰ τὰς αὐτοῦ κοιλίας καὶ 
τὸς τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἐνεργείας σιιστεύεται" ὄργανον πρώ- 
τὸν τὸ τῷ ἀξιώματι καὶ οἰκεῖον γινόμενον τῇ λεπτότητι. 
28. ᾿“λλὰ γὰρ ἐπειδὴ περὶ τὸ σκοσπιμώτατον ἡμῖν ὁ λόγος 27 

γέγονε, σιλείονος δεῖ καὶ τῆς σκέψεως, ὡς μήτι τῶν δεόν-- 
φων ῥηϑῆναι, τύχῃ διαφυγόν. οὕτω γὰρ ἂν ἄρτιος ὁ λόγος 
τῇ καϑ'᾽ αὐτὸν οἰκονομίᾳ ἀποδὸϑ εἰη. 

Κεφ. τ. Περὶ τῆς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον διαπλάσεως καὶ τῆς καὶ αὐτὸν 

φαινομένης διαφορᾶς τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος. 1υ 

1. Τοῦ τοίνυν ψυχικοῦ τούτου πνεύματος, ἐπὶ τῷ 

σπλάγχγῳ ἀποτελουμένου τοῦ ἐγκεφάλου, οὐκ ὀλίγα ϑαύ- 
ματα γίνεται τῆς φύσεως, ἐφ᾽ οἷς ἀπορεῖν ἔστιν. 2. ᾿Επὶ 
μὲν γὼρ τῶν ἄλλων σπλάγχνων, ὅπη τὸ ζωτικὸν καὶ φυ- 
σικὸν τ«ελεσιουργεῖται πνεῦμα, ἡ ἂν αὐτῶν ἑκάφερον δια-- 15 
δοϑείη τοῦ σώματος, “τὰς αὐτὰς ἰδεῖν ἔστιν αὐτῶν ἐνερ-- 
γείας. κἂν εἴ τε καὶ διαλλάξαιεν, βραχύ τι τοῦτο καὶ οὐκ 
ἄξιον λόγου. 8. ᾿Ωδὶὲ δ᾽ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὧδε μὲν ἑτέρας 
ἐνεργείας, ἐκεῖ δ᾽ ἑτέρας, ἀλλοίας δ᾽ ἐν ἄλλῳ μέρει, καὶ 
ὑφ᾽ ἕν εἰπεῖν σιοικίλας τε καὶ πολυειδεῖς τὸ τοῦ αὐτοῦ καὶ 20 

᾿ ἑνὸς σπλάγχνου στινγνεῦμια ἐνεργείας οἰκονομεῖ" ὥστε καὶ ἀπο--. 
εῖν ἔστι, πότερον χατὰ τὰς τῶν μορίων τοῦ σπλάγχνου 24 
διαφορὰς διάφορον καὶ αὐτὸ γινόμενον, οὐχ ὅμοιον ἑαυτῷ 

σιάνψτῃ ἐστὶ τουτὶ τὸ πνεὔύμα, ἢ τὸ αὐτὸ διόλου ὃν ἕτε- 
ροῖον κατὰ τὰς τοῦ σπλάγχνου οὐσιώδεις διαφοράς, καὶ ἔστε 35 
φὰς ἀπονευρώσεις ἢ ἀποφύσεις φαίνεται, ἢ δηλονότι τὸ 28 
δεύτερον μᾶλλον ὧν τις ἕλοιτο: 4. Καὶ γὰρ ἐπειδὴ τὸ 

τοιοῦτον τοὔ ἐγκεφάλου ὄργανον ἐν βραχεῖ τόστῳ περιγρα- 

φόμενον, ἔμπροσϑεν μὲν εἰς δύο διήρηται κοιλίας " προσ-- 
᾿έφυχε δ᾽ αὐτῇ ἑτέρα βραχύ τι ὄπισϑὲν, ἣν παρεγκεφα-- 30 
λίδα ἔφασαν" συντέερηται δὲ καὶ τὸ μεταξὺ τῶν κοιλιῶν, 
ὡς μὴ ἐμποδὼν εἶναι χωρεῖν τὸ πινεῦμα ὅπη ἂν ὁρμήσοι" 
χεκένωται δὲ καὶ σιρὸ τῶν ῥηϑεισῶν δύο κοιλιῶν ἔμστροσϑεν 

τὸ κρανίον ὑπὸ τὴν σαχεῖαν μήνιγγα, ὡς κἀνταῦϑα τὸ 
ψυχικὸν τουτὶ τινεῦμα διαρρεῖν᾽ οὐκ ἔστιν ἄλλως εἰσιεῖν, 15 
οὐκ ἔστιν ἢ ὡς πάνυ λεπτόν τε καὶ διαφανὲς ὄν, καϑ' οὖς 
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ἄν τόπους κινηϑοίη τοῦ. ἐγκεφάλου, μεταβάλλεται ἀλλοι- 

οὐμεγνον, εἶ μὴ γελοῖον εἰπεῖν, κατὰ τοὺς σπολύποδας. 
ὅ. Ὅτι δ᾽ οὐ πάνυ τι ἀκριβῶς τουτὶ τὸ ὄπλάγχνον ὁμοιο- 

μιερές, τῷ λόγῳ δείκνυται, εἰ καὶ μικροῦ τὴν αἴσϑησιν 
5 διαστέφευγεν" ἐκ γὰρ τῶν κατ᾽ αὐτὸ ἔστι τοῦτο μαϑεῖν ἀπο-- 
φύσεων. 6. Τὰ μὲν γὰρ ἔμπροσϑὲν οἱ, ἀπαλωτέρας τὰς 
ἀποφύσεις ἔχει, ἐσχυροτέρας δέ γε τὰ ὄπισϑεν" καὶ δὲ οὕτω 

29 τῆς χρείας καλούσης ταῦτα γίνεται, ἀλλ᾿ οὖν τὸ ὑλικὸν 
αἴτιον ὧδε σ“τρότερον. τὸ μὲν γὰρ ὄπισϑεν κινῆσαί τε καὶ 

ι0 μεταγαγεῖν καὶ ἕλξαε καὶ πᾶν ὅ,τι δράσαι βίαιον ἱκανά" 
τὰ δ᾽ ἔμπροσθεν ἀποφυόμενα νεῦρα αἰσϑάνεσϑαί τε καὶ 

ἀλλοιοῦσϑαι ῥᾷον, ἐπιτήδεια γέγονεν. . Εἰ τοίνυν ἐκ τῶν 
25 ἐξ αὐτοῦ ἀποφύσεων μὴ ἑαυτῷ πάντῃ ὁμοίως διαφαίνηται, 

φὸ πρνεύμαω «δὲ διὰ σταντὸς τοῦ σπλάγχνου χωρεῖ, εἰκότως ἂν 

15 ῥηϑείη, ὡς κατὰ τὰς τῶν μορίων ἐξαλλαγὰς καὶ σὸ πνεῦμα 
μεταβαλλόμενον, λεπτὸν πώνυ καὶ εὐαλλοίωτον ὄν, ὧδε 
μὲν ἄλλας, ἐκεῖ δ᾽ ἑτέρας ἐνεργείας ἀποπληροῖ. 8, Καὶ 
χαϑάπερ διὸ τῶν φωταγωγῶν ϑυρίδων ὑέλους διαφόρων 
σιαρατετάσαντες χρωμάτων τὸς ἐκεῖϑεν δὲ αὐτῶν εἰσαγο- 

920 μένας τοῦ φωτὸς ἀκτῖνας τὰς ποιότητας τῶν ἐπανϑούντων 
φαῖς ὑέλοις ἐπιφερομένας ὁρῶμεν χρωμάτων, αὐταὶ δὲ καϑ᾽ 
αὐτὰς ὁμοειδεῖς τελοῦσε καὶ ἀχρωμάτιστοι, οὕτω δὴ κἀν- 
ταῦϑα σκοπεῖν δεῖ. 9. Καὶ γὰρ φοῦ ἐγκεφάλου πᾶσι φοῖς 
αἰσϑητηρίοις ὀργάνοις ἀποφύσεις αἰσϑητικῶν νεύρων ἐκ- 

26 πέμψαντος, οὔτ᾽ ἐκ τῶν αὐτῶν πᾶσαι τόπων πεφύκασιν, 
οὔτε εἴδει ἀλλήλοις ἐοίκασιν, ἀλλ᾿ ἀναλόγως τοῖς ὀργάνοις 

80 τοῖς παραδεξαμένοις καὶ αἱ ἀποφύσεις τῶν νεύρων γεγό-- 
γασι τῇ μὲν παχύτεραι τῇ δὲ λεπτότεραι. καὶ πυκνότερω 
μὲν ὧδε ἢ ἀραιότερα τὰ ἀποφυόμενα Ψεῦρα φαινόμενα, μα- 

30 λακώτερα δ᾽ ἐν ἄλλοις ἢ σκληρότερα γινόμενα. 10. Ἵ2σπερ 
δῆτα καὶ ἑτέρωϑε μὲν ἐκδηλοτέρους ἔχοντα τουὺῖςς πόρους, 
ἑτέρωϑι δὲ ἀφανεῖς, διαφόρους καὶ τὰς ἀντιλήψεις ποιεῖται. 

ἕκαστον γὰρ αὐτῶν καϑως ἂν ἔχῃ οἰκειότητος πρὸς ἥντιν 

ναοῦν ἐνέργειαν ταῖς αὐτοῦ σᾳοιαῖς κατασκευαῖς “οὐ φουτὶ ᾿ 

35 φὸ πνεῦμα συμμεταφορούμενον δείκνυσι. 
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Κεφ. ἡ. Περὶ τῆς κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐνεργείας τοῦ ψυχικοῦ 
πνεύματος καὶ τῶν λοιπῶν αἰσϑητηρίων. - 

1. Καὶ τοίνυν διὰ τῆς λεπτῆς μήνιγγος ὑπὸ τὰς ἐμ- 
προσϑίους κοιλίας τοῦ ἐγκεφάλου ἀποφυέντα νεῦρα ἐπὶ 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς χωρεῖ. καὶ ἐμιπτεριειληφότα ὧδε τὰ δια- 5 

φανῇ ὑγρά, ὥστε τὸν ἀμφιβληστροειδὴῆ ἐντεῦϑεν συνεξ- 
πυηφάνϑαι χιτῶνα, τὴν κατ᾽ αἴσϑησιν ἀλλοίωσιν ἐνταυϑοῖ 
γίνεσϑαι παρασκευάζει διὰ τοῦ αὐγοειδοῦς πνεύματος. οὐ 
γὰρ δὴ κατ᾽ οὐσίαν ταῦτ᾽ ἀλλοιοῦσϑαί τις ὧν φαίη δικαίως. 26 
2. ποῖον οὖν τι ὁ ἀὴρ ὑπὸ τοῦ ἡλίου πάσχει φωτιζόμι8-- τὸ 
ψΨος, τοιοῦτο δὴ καὶ τὼ διαφανῆ ταῦτα σώματα ὑπὸ τοῦ 
αὐγοειδοῦς ἡμῶν πνεύματος. 8. ᾿Ενεργείᾳ τοίνυν διαφα- 81 
γοῦς τοῦ ὀφϑαλμοῦ γεγονότος καὶ αἰσϑητικοῦ, καὶ ἅπαξ 
τὴν ἀρχὴν τοῦ δρᾶν εἰς τὸ οἰκείως ἔχον “πτείσεσϑαι τουτουὶ 
τοῦ πνεύματος εἰληφύτος, καὶ αὐτὸς ἤδη ὁ πέριξ ἀὴρ κατὼ ι5 
τὸ ἐκτὸς τοῦτο φῶς μεταβάλλεται ἀλλοιούμενος μέχρις ἱκα-- 

ψοῦ διαστήματος, ὁμοίου τοῦ συμβαίνοντος ὄντος ταῖς 

ψεκάσιν, αἵ καταφερόμεναι μέχρε τινὸς διαστήματος κίνη-- 
οἷν τινὰ τοῖς ὑπ αὐτῶν πληττομένοις ὕδασι παρέχουσιν. 
4. Ἤδη γὰρ κατηυγασμένος ὧν ὑπὸ τοῦ ϑύραϑεν φωτὸς 20 
βραχείας τινὸς δεῖται τῆς ἐπικινήσεως; ὥστε ἱκανὸν δοκεῖν 
ἤδη καὶ τὸ ἀφ᾽ ἡμῶν αὐγοειδὲς πνεῦμα τοῦτον ἀλλοιοῦν, 
ἐνεργείᾳ ἤδη ὄντα διαφανῆ. ἀσϑενὲς γὰρ ὃν δεῖται καὶ 
ἐσεικουρίας τῆς ἔξωϑεν. ὅ. ᾿Ενίοις μέντοι τῶν ἀλόγων ζώων 
τοσούτῳ διενήνοχε τὸ πνεῦμα τοῦτο τοῦ ἡμετέρου, οἷς 25 
ἀρκεῖσϑαι τούτῳ μέχρις ἱκανοῦ διαστήματος τὴν ὄψιν ἐν 
φοῖς νυχτερινοῖς ϑεάμασιν. ἀποπάλλεταε δὲ καί τις αὐγὴ 
ἐχεῖϑεν ἱταμήτερον ἐνορῶσι τῇ πλείονι τοῦ πνεύματος ῥύμῃ 
καταυγαζομένων τοῦ τ᾽ ὀφϑαλμοῦ καὶ τοῦ σύνεγγυς ἀέρος" 832, 
καὶ πολλάκις ἡμῖν ἐν διαφόροις ζώοις ταῦτ᾽ ἐνώπται. θ.᾿ Ἐνὸς 30 

οὖν ὥσπερ διαφανοῦς σώματος τοῦ τ᾽ ὀφϑαλμοῦ καὶ τοῦ 
σπέριξ πεφρωτισμένοὺ γεγονότος ἀέρος, ἡ αἰσϑητικὴ δύναμις 
ὕσστερ ἐπογουμένη τοῖς ἐνεργείω διαφανέσε σώμασι, πρώ- 

τως μὲν τῶν οἰχείων αὐτῇ αἰσθάνεται ἅπερ εἰσὶ χρώματα" 
εἶϑ᾽ οὕτως καὶ μεγεθῶν, τῷ συνεῖναι μεγέθη τοῖς χρώ-- 35 

μασι. 7. Καὶ ὀφϑαλμοὶ μὲν οὕτω δὴ τῷ μόνον ἀτενίσαι 27 
ἐνεργείᾳ διαφανεῖς γινόμενοι, διὰ τοῦ εἰς αὐτοὺς αὐγοειδοῦς 
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καφαρρέοντος σινεύματος καὶ τοῦ ϑύραϑεν ἐνεργείᾳ δια- 

φανοῦς τυχόντες. καὶ δυοῖν φωτοῖν κράσεως γεγονότοιν, 
καὶ τῆς ἐπ᾽ ἀλλήλων μεταλαμβανόντοιν δυνάμεως ὥσπερ 

ἑνὸς ἤδη διαφανοῦς τε καὶ αἰσϑητικοῦ γεγονότος σώματος, 

ὁ τὸ ἀμφὶ τὰ αἰσϑητὰ δῆλα ἡμῖν ποιοῦσι. 8. Τὸ γὰρ ἤτοι 
κώνους ἐξιόντας τῶν ὀφϑαλμῶν ἐν ἀκαρεῖ τῆς ὥρας μέχρις 

αὐτῶν ὠντύγων τοῦ οὐρανοῦ ἐξικνεῖσθαι οἴεσϑαι, ἢ μὴν 

τῶν αἰσϑητῶν τούτων μέχρις αὐτῆς αἰσϑήσεως ἐγγίζειν 
εἴδωλα, τῶν ἀδυνάτων δοκεῖ τῷ λόγῳ. 9. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν περὶ 

0 τούτων λόγος [οὐ πάνυ τοι ἁρμόζων λέγεσϑαι, ὧδέ πῃ καὶ 
ληγέτω. 

Κεφ. θ΄. Περὶ τοῦ ὅπως ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐπὶ τὴν φαντασίαν 

διαβαίνει τὰ αἰσθητὰ καὶ τῶν κατὰ τὴν φαντασίαν ἐνεργειῶν. 

1. Ὅτι μὲν] γάρ αἰσϑητικόν τὲ καὶ αὐγοειδὲς πνεῦμ 

39 διά τινων συντετρημένων γεύρων ἀποφυέντων. τοῦ ἐγκεφώ- 
λου ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς φέρεται, κἀκεῖνο τοῦ ὁρᾶν ἡμᾶς 

συρῶτον αἴτιον, οἵ τε ἀγωγοὶ τοῦ πνεύματος ἐκ τῶν ἀνα- 
τομῶν δεικνύμενοι “σείϑουσι, καὶ ἐκ τοῦ παραπιέσαι τῶν ἡ 
κανϑὼν ἑκάτερον δῆλον κἀκ τῶν αἰφνιδίων ἐνίοτε κατὰ 

28 τοὺς ὀφϑαλμοὺς παϑῶν, πληγῶν, μαρμαρυγῶν τινὼν καὶ 
λαμοτηδόνων σιροδεικνυμένων, καὶ ἔτε ἐκ τοῦ συγκλείσαντά 
τινὰ τῶν ὀφϑαλμῶν «τὸν ἕτερον, τὴν λοιπὴν εὐρύνεσϑαι 
σῶν ὀφϑαλμῶν κόρην, ὃ μὴ συμβαίνειν πέφυκεν ἐπὶ τῶν 

- Ρ - ΟΝ 

ἐ'πόχυμα σ«αϑόντων, ἐσισιροσϑοῦντος ἀλλοτρίου τῷ «ινεύ- 
"5 ματε σώματος. ὦ. Ἐὶ τοίνυν αὐγοειδὲς μὲν πνεῦμα ἐν 

ὀφϑαλμοῖς ὃν δείκνυται, ἀερῶδες δ᾽ ἐν ἀκοῇ (δεῖ γὰρ καὶ 

στερὶ τῶν λοισεῶν αἰσϑήσεων ἐπιμνησϑῆναι τῷ λόγῳ), δίυγρον 

δὲ καὶ χυμῶδες ἐν γλώττῃ, ἐν τῷ μεταξὺ δὲ γεύσεως καὶ 
ἀκοῆς τὸ τῶν ὀσμῶν ἀντιλαμβανόμενον «ινεῦμα, ἀνμῶδες 

30 οἷον πεφυκός, γεῶδες δὲ τὸ κατὰ τὴν ἁφήν, ϑαυμάσαι 
34 ἄξιον, ὅστως ποτέ, τοῦ αὐτοῦ δὴ πνεύματος πεφυκότος, δια-- 

φοραὶ αἰσϑητικῶν πνευμάτων ταῖς ἀναλογίαις τῶν αἰσϑη- 
τηρίων γίνονται. 8. Ἢ δηλονότι καὶ τοῦτο τῆς ἐν ἡμῖν 

σοφῆς δημιουργίας οὐδέτερον, τοῖς αἰσϑητοῖς ἀεὶ ἀνάλογα 

38 προβαλλομένης «ὰ αἰσϑητήρια᾽ φῷ μὲν γὰρ ῥαδίως αἰσϑά- 

γεσϑαι τῶν ἔξωϑεν, πνεύματος ἔδιι (τοῦτο γάρ τοι τῶν 

) 

| 
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ἐν ἡμῖν λεπτότατόν σε καὶ εὐαλλοίωτον") , τῷ δ᾽ οἰκειώσε-- 

σϑαί τε καὶ ἀντιλήψεσϑαι τῶν προσηκόντων αἰσϑητῶν, ἄνα- 

λογίαν ἔχειν τὰ αἰσϑητὰ ἐπὶ τῶν αἰσϑητηρίων παρεσκεύασε. 

4. Καὶ ἐν ὀφϑαλμοῖς μὲν αὐγοειδὲς τοῦτ᾽ εἶναι πτεποίηκεν" 

οὕτω γὼρ εἶκος ἦν αἰσϑέσϑαι χρωμάτων τὸ καὶ μεγεϑῶν 5 

διὰ μέσου φωτὸς τοῦ ϑύραϑεν. ὄ. Εἰς ἀερῶδες δὲ 40 τῆς 

ἀκοῆς ἡμῶν μιδτέπλασεν αἰσϑητικὸν πνεῦμα, ὥσπερ εἰς 

χυμῶϑες᾽ φὸ τῶν γευστῶν διαχριτικόν. ἐν τῷ μεταξὺ δὲ 

φούτων, τὰ τῶν ὀσμῶν, ὠτμῶν ἵν᾿ αἴσϑοιτο. 0. Καὶ τὸ 

τῆς ἁφῆς δὲ γεῶδες, ὡς τῶν παχυτέρων καὶ σωματωδεστέ- 18 

ρων λαμβάνῃ τὴν αἴσϑησιν. ὃ δὴ καὶ ὁ σοφὸς ᾿Εμπεδο-- 

ᾳλῆς αἰνίσσετοι λέγων" { 29ῳ 

γαίῃ μὲν [γὰρ] γαῖαν ὀπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ, 
αἰϑέρι δ᾽ αἰϑέρα δῖον, ἀτὰρ σιυρὶ πεῦρ ἀΐδηλον. 38 

ἢ. Καὶ μή τις ϑαυμαζέτω πῶς ποτε τὸ αὐτὸ καὶ ὃν πνεῦμα 15 
φ. 2 ᾿Ξ [ , ἐν διαφόροις ὀχετοῖς δέον διαφόρων αἰσϑάνεται ἀλλοιούμι8-- 
ψον" τοῦ μὲν γὰρ ἠλλοιώσϑαί σε καί στοίαν σχεῖν ἐδέαν 

σιρὸς ὃ ἂν τὴν αἴσϑησιν σοιήσαιτο, ἐκεῖνο δὴ τὸ μόριον 
«ξ αἴτιον ῷ μιεταβληϑὲν ὠκείωται" ἄλλαι γὰρ ἄλλων ἀποφύ- 

σεις τοῦ ἐγκεφάλου καιριώτεραί τε καὶ ἀπαλώτεραι. ἀμέλει 30 

καὶ «το ἐξοχετευόμενο» τοῦ ἐγκεφάλου πνεῦμα, τὸ αὐτὸ τῇ 
σιρώτῃ ὃν προύδῳ, ἄλλο ἄλλου μᾶλλον ἀκραιφνέστερον φέ- 
ρέται. 8. Ὅπως δ᾽ οὕτω τῆς ἀρχῆς ἀπορρεῦσαν ῥᾳδίως ἐν 

εν ν᾿ ἢ , ͵ , ΕῚ ἃ". 4 
φαῖς κατὰ μέρος ποιοτῆσε μεταβαλλεται, μαϑοις ὧν ἀπὸ 

- - γ ΡῚ - - ὡὖ « ὃ ᾿ 

φῶν φυτῶν, τοῦ αὐτοῦ μὲν χυμοῦ ταῖς δίζαις ἀναληφϑέν-- 25 
, «ἰ »γ 

φος, διαφόρου δὲ χροιαῖς τὲ καὶ ποιότησιν ἔν τε πτόρϑοις 
͵ 4 “ “ “ ᾿ 

καὶ φύλλοις καὶ ἄνϑεσι καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα φαινομένου 

παρσοῖς. εἰ δὲ ταῦτα μὲν ῥᾳδίως, τῷ μαχρῷ δ᾽ ἐκεῖνα γί- 
, - 

ψδται χρόνῳ. Σκόσει μοι καὶ τὴν τοῦ πνεύματος ὅση πρὸς 

τὴν τῶν χυμῶν ἐστιν. ἡ διαφορά. 30 

Κεφ. «. Περὶ τῶν κατὰ τὸ μνημονευτικὸν ἐνεργειῶν. 

1. “Ὅτι δὲ κοινὸν τι ταμιεῖον αἰσϑητηρίων ἡ αἴσϑησις 

καὶ ἐν ἐκείνῃ τὰ τῶν αἰσϑητηρίων συνάγεται, δῆλον μὲν 

ὧδε" ἔξεστι δ᾽ ἐντεῦϑεν συνιέναι καὶ ὡς τὸ αὐτὸ καὶ ἕν 36 
ἐστι τὸ τῆς αἰσϑητικῆς ἡμῶν δυνάμεως πνεῦμα. ᾧ δὴ καὶ 35 
ἡ τῆς ψυχῆς ἡμῶν αἰσϑητικὴ ἐπανασιαύεται δύναμις, ἀφ᾽ 
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ἧς δηλαδὴ τῷ τῆς μετοχῆς λόγῳ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦτο 
αἰσϑητικὸν εἴληχε λέγεσϑαι" οὐ γὰρ δὴ οἴκοϑέν τινὰ τοιαύ-- 
τὴν πλουτεῖν πέφυκε δύναμιν. 2. Πάντα δὲ ἀπὸ τῆς ψυχῆς 

δ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ σώμα τοῦτο χωρεῖ. καὶ τὸ μὲν ἐκτὸς δὴ 
5 ταῦτα, ὅσα ὑπὸ αἴσϑησιν τῷ πρώτῳ αἰσϑητικῷ ἐκκρίνεται, 

ἀναλόγως ἕκαστον ὅπως ἔχεε χρώματός τὲ καὶ μεγέϑους, 
ψόφου τὸ καὶ φωνῆς καὶ ῥυϑμοῦ, οδμῆς τὸ καὶ γευστῆς 

στοιότητος, ἔτι δὲ ϑερμότητος καὶ ὑγρότητος, καὶ τῶν ἄἀντι- 
κειμένων παϑῶν, σκληρότητός τε καὶ μαλακότητος, καὲ 

10 ὅσα λοιπὸὶ ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν" οὐκ ἐπὶ τὴν αἴσϑησιν δὲ 
φαῦτα μόνον διαβάντα παραμένει, ἢ καὶ μέχρις αὐτῆς τῆς 
φαντασίας χωρεῖ. 8. Τῷ γὰρ ἀναλόγῳ τοῦτο πεχρημένον 
ζωῇ, ἐπειδὴ καὶ τέλος τῆς κατ᾽ αὐτὰ οἰκονομίας ἡ φαντα- 
σία φαίνεται. ἀλλο καὶ περαιτέρω προβαίνει ἄνϑρωσιος" 

15 καὶ γὰρ ἐπιστατοῦντα λόγον ἔχων, τούτῳ δὴ καὶ λογίξεταε 
37 καὶ ὠνασυνύσσει ἔνδον τὰ αἰσϑητὰ λαβών. 4. ᾿Ππεὶ γὰρ 

μὴ οἰκειότητα φύσεως ῇ πρώτη αἴσϑησις ἔσχηκεν, ὥστε 
παρακασέχειν, ὧν ἤσϑετο πρότερον, τοὺς τύπους, ἑτέρων 
δ᾽ αὖϑιφ ἐπαισϑάνεσϑαι (σωματοδεστέρα γὰρ οὖσα ἥδε ἡ 

0 δύναμις οὐκ ἐφικνεῖται ἐπὶ τυλείω κατακερματίζεσϑαι), τοὺς 

τύπους τῶν αἰσϑημάτων ἢ φαντασία παραδεξαμένη, μυω- 
στιζομένη οἷον ὑπὸ τοῦ λογιστικοῦ. τῆς ψυχῆς μέρους, ἄἀνα- 
διφᾷ τε καὶ ἐπεξεργάξεσαι, ψῦν μὲν ὧν τοὺς τύπους παρ- 

31 ἐλαβὲν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως, αὖϑις δ᾽ ὧν αὐτὴ ἀνέγραψεν, 

25 αὐτονομίᾳ κεχρημένη μᾶλλον τῶν ἄλλων δυνάμεων, ἐπὸὲ 

τὸ διαπλάττειν ἅττ᾽ ἂν οἰηϑείη" τοσαύτῃ γὰρ αὐϑαδείᾳ 
καὶ ἀπάτῃ πέχρηταε φαντασία, ὡς ἄττ᾽ ἂν μὴ ἐγχωρεῖ εἰς 
ἔργον ἀγαγεῖν τὴν φύσιν, ἥδε μετὰ πολλῆς ἀδείας ὑπο-- 
φίϑεται, καὶ τάχ ἂν ἡμᾶς ἐπὶ τὰς αἰσχίστας ἀπήγαγεν ̓  

30 ἀτοστίας, εἰ μὴ οἷά τις ἐπτόσιτης ὥσπερ ἀπό τινος σκοπιᾶς 

ταῖς ταύτης ἀλογίστοις ὁρμαῖς ἐμβριμώμενος ὁ λόγος τὰς 
ἀμετρίας ἐκόλαζε, καὶ ἦδε μὲν τῶν. παχυτέρων τούτων ἤδη 

38 μεταστᾶσα καὶ αἰσϑητῶν, ἐπ᾽ ἄλλον ἠργμένη μεταβαίνειν 
διώκοσμον, κατὰ τοὺς νεοττοὺς τῶν στρουϑίων πτερυγίξζεε 

35 τὲ καὶ ἐξορμᾷ, γῆς μὲν ἀφίπτασϑαι, ἀέρος δ᾽ ἐπιβαίνειν. 
ὅ. ᾿“λᾶταε δὲ μάτην διαπονουμέψη " φϑάνει γε μὴν ὁ λό- 
γος ἔνια ὧν ὧν αὐτῆς ἐν χρείᾳ γένηται, τούτων ἐγκατα- 
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ϑεὶς τῇ μνήμη τὰ ἰνδάλματα. ἡ δ᾽ ὥσπερ ταμιεῖον ἄσυλον. 
ὧν παρεδέξατο διὼ τοῦ λόγου ἀπό τε φαντασίας καὶ τῆς 

αἰσϑήσεως διακρατοῦσα τοὺς τύπους, οὐκ ἄν ποτε προεῖτο, 
τίἱ μὴ παϑοῦσα. καὶ νῦν μὲν ἐξεταζομένη ἐκ τοῦ προχεί-- 
ρου δίδωσιν ἄντ᾽ ἄν εἰσπράττηται" αὖϑις δὲ μιετ᾽ οὐ πολυ ὁ 
ἀναλεξαμένη ἐκτίϑησι, τοὺς σοφοὺς ἀπομιμουμένη τῶν 
φταμειῶν, οἵ ποτε μὲν ἐκ τοῦ προχείρου τὰ ἀπαιτούμενα 

παρὰ τῶν δεσποτῶν παρέχουσιν, ἐνίοτε δ᾽ ἀναδιρῶντες καὶ 

ἐξ ἄλλων εἰς ἄλλα μεταβαίνοντες, ὀψὲ γοῦν ἐξευρίσκουσι τὸ 
ζητούμενον. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω. : 10 

Κεφ. ὡ. Περὶ τῶν λοιπῶν ἐνεργειῶν τῆς ψυχικῆς δυνάμεως, 

1. ᾿Επεὶ δὲ καὶ πτεραιτέρω προβαίνειν ἀνάγκη τῷ λόγῳ, 
δεῖ προαναλαβόντας ὧδε τοῦτον ἐκϑέσϑαι. ἃ. Νοῦς οὖν 32 

καὶ αἴσϑησις, ἄκρα πέρατα δυνάμεων λογικῆς ψυχῆς ὄντα, 
τὰς μεταξὺ αὐτῶν δυνάμεις ἐφιᾶσιν, ὅπη ἂν ἐϑέλωσι νε-- 39 
γευκέναι. συνεπισύρεται δὲ ἕκαστον πρὸς ἑαυτὸ νικῶν τὸ 
ἕτερον" οὐδὲ γὰρ ἀξίᾳ ὧδε τὸ πλέον, ἀλλὰ δυνάμει τε καὶ 
δοτυῇ νενέμηται, ὥσπερ ἐπὶ τρυτάνης πολυσλαστίγγου συν- 
ἐπτισσπτωμένης ἀεὶ τῆς ἐπιβριϑούσης «τλάστιγγος τὰς κουφο- 

φέρας, κἂν ἐκ τιμιωτέρων χατεσκευασμέναι ὦσι καὶ φαῦ- 20 

λοτέρων μετάλλων αἱ πλάστιγγες. 8. “Ὥσσιερ οὖν ἀπὸ αἱ- 
σϑήσεως τὰς ἀρχὰς ἡ φαντασία παραλαβοῦσα πτερύσσεταε 
μὲν καὶ μεταιωρίζεται, οὐκ ἐκτὸς δὲ ποιοτήτων τὲς ἑαυτῆς 
ἐπισημαίνεται ἐνεργείας, οὕτω δὴ καὶ ὁ νοῦς τῇ διανοίᾳ 
ἀμεγέθη τε καὶ ἀἄποια καὶ ἀνείδεα τὰ καϑ᾽ ἑαυτὸν παρα- 35 
σπέμσπιων, τῷ ἀνελίσσειν τε καὶ ἐξετάζειν ταῦτα τὴν διά- 
γψοιαν, συνεισέρχεταί τι ταύτῃ, ὧν μὴ παρέλαβεν, ἐφ᾽ οἷς 
διανενόηται, μὴ ταῖς αὐταῖς ἀπιλαῖς ἐπιβολαῖς ἐξικνουμές- 

ψῆς τῆς διανοίας τῶν νοητῶν ἐφάπτεσϑαι. 4. Ὥσπερ γὰρ 
ἀσιλαῖς ἐπιβολαῖς ἡ αἴσϑησις ἐφαπτομένη τῶν αἰσϑητῶν, 30 
τοῖς ἰδέας τούτων τῇ φαντασίᾳ ψηρονεονθνημνήμννς ἥδ᾽ ἐστι-- 
εἰϑησί τὸ τοῖς οἰσϑήϑεῖσι καὶ ἀφαιρεῖται ἅττ᾽ ἂν ἐθέλῃ 40 
περιουσίᾳ δυνάμεως, καὶ προγμάφων ἔξω ἔνια φαντάζεται" 
οὕτω δὴ καὶ ἡ διάνοια ταῖς οἰκείαις τοῦ νοῦ ἐλλάμψεσι 
κατὰ τὸν ἐναντίον τῆς φανφασίας σιρὸς αἴσϑησιν λόγον, 35 
οὐκ ἐκτός τινος ποιᾶς ἰδέας τὰ νοηϑέντα δέχεται, ἀλλ᾿ ὥσπερ 
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τινὶ ἰνδάλματα τῶν τῆς φαντασίας παϑῶν δανεισαμένη, 
ἐν αὐταῖς σκιαγραφεῖ τὰ τοῦ νοῦ ϑεάματα. ὅ. ᾿Εν τῷ 
μεταξὺ δὲ δυοῖν δυάδοιν τὸ τῆς ψυχῆς δοξαστικὸν ἤρτη- 

38 ται, ἐλευϑερίαν ἔχον φύσεως ὅπη ὧν ἐθέλῃ νεύειν, ταῖς 
5 ἀντισινοίαις τῶν σιαρ᾽ ἑκότερα δυνάμεων συμμιετατιϑέμιενον. 
0. Νῦν μὲν γὰρ ταῖς ἀπὸ τῆς διανοίας προηγμέναις κρί- 

σεσι προστίϑεται καὶ δοξάξειν ὀρϑῶς τότε λέγεται" ἐσαῦϑις 
δ᾽ ἐπὶ φαντασίαν καὶ αἴοϑησιν ῥέπουσα ταῖς πλάναις τού-- 
των συνεπισύρεται. 7. ᾿4λλ᾿ ὃ μὲν περὶ τούτων λόγος οὐ 

10 πάνυ τοι προσήκων ὦν. ὧδε λέγεσϑαι, ἤδη καὶ λεγέτω ἱκα- 
ψῶς τῇ κοινωνίᾳ τοῦ λόγου ῥηϑθϑείς" ἐφεξῆς δ᾽ ἂν εἴη) προσ- 
ἥκον στερὶ τῶν κατ᾽ αὐτὰ παϑῶν ἐξεισιεῖν " τοῦτο γὰρ ἡμῖν 
προύργου καὶ τῆς ὑποθέσεως ΉΨΩ 

Κεφ. ιβ΄. Περὶ διαφορᾶς παϑῶν τῶν χατὰ τὴν ὄψιν καὶ τὰ λοιπὰ 

15 αἰσϑητήρια. 

41 1. Τῆς τοίνυν αἰσϑητικῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς τῷ 
ψυχικῷ, ὡς εἴρηται, συνασπιτομένης πνεύματι, τοῦ δὲ δὴ 

σιψεύματος διὰ τῶν οἰκείων αὐτῷ ὀργάνων τὰς ἐπαφὲς 
στοιοῦντος τῶν αἰσϑητῶν, ἤτοι τὸ πρῶτον εἰκὸς ὄργανον 

20 στεσονϑέναι, χατά τινα διάϑεσιν ὅϑεν τὸ πνεῦμα πρώτως 
φέρεται, ἢ αὐτὸ δὴ τὸ πινεῦμα ἠλλοιῶσϑαι καὶ τῆς συμ- 

μδτρίας ἐκτετράφϑαι, ἤ τινος τῶν μετὸὺ τὴν ἀρχὴν ὀργά- 
ψῶν στεπονϑότος καϑ' οἵαν δή τινα δυσκρασίαν, ἢ καί τινος 

ἐπιπροσϑοῦντος χυμοῦ, καὶ αὐτοῦ δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε τοῦ αἰσϑη-. 
φο τηρίου παϑόντος, οὐχ ἧττον πήρωσις αἰσϑήσεως γίνεται. 

2. Καὶ γοῦν ἐπὶ μὲν ὄψεως (ἀρκτέον γὰρ ἐντεῦϑεν) δυσ-- 

πρασίαν μέν τινα τοῦ ἐγκεφάλου πεπονϑότος κατ᾽ ἐκείνου 

δὴ τοῦ μέρους, ὅϑεν δὴ «ἃ ἀποφυόμενα τοῦ ἐγκεφάλου 
γεῦρα ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς φέρεται, ἤ τινος κατ᾿ αὐτὰ 

30 ἐστιρρυέντος χυμοῦ, «τὸ βλέτιειν ἀπολείπει τὸν κάμνοντα. 

84 8, Αὐτὼν δὲ τῶν ὀφϑαλμῶν πεπονϑότων, ὅσα μὲν διὰ 
42 πληγὴν ἢ φύματα συστάντα, τὴν ὄψιν διαλυμαίνεται, τῶν 

μὲν ἐντὸς ὑγρῶν φε καὶ χιτώνων πεπονϑότων, οὐχ ἥττων 
ὁ κίνδυνος τοῦ προτέρους 4. Τοῦ δ᾽ ἐπιπεφυκότος » οὐκ 

36 ἐξ ἀνάγκης, καὶ μάλιστα εἰ μὴ τῆς κόρης ἐγγὺς συσταίη 
τὸ πάϑος, ὑποδραμούσης δὲ τινος. οὐσίας ἀλλοτρίας τὸν 

ὦν γι, ὥρς σοὶ 
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κερατοειδῇ χιτῶνα, ἢ τινος οἷον ὑμένος ἐπαναφυέντος, ὑπό-- 
χυμα μὲν ἐκεῖνο λέγεται καὶ σχολαίτερον ϑεραπεύεται, συτε- 

ρύγιον δὲ τὸ ἕτερον καὶ ῥᾷον ϑεραπευόμενον. ὅ. Καὶ 
σαῦτα μὲν τὴν ὄψιν λυμαίνεται «ἢ τοῦ ὀργάνου βλάβη" 
ἔνια δὲ τῷ τῆς συμπαϑείας λόγῳ συνίσταται, καϑάσεερ κἀπὶ 
τῶν ἐξ ἀναϑυμιάσεως λιγνυωδῶν περιττωμάτων ἀπὸ φτοῦ 
τῆς γαστρὸς στόματος δοκεῖ τισι σιρὸ τῶν ὀφϑαλμῶὼν φέ- 
θεοϑαί τινα; οἷον κώνωπες ἢ τρίχες ἢ μυῖαι ἡ τινὰ τοῖτ 

αὕτα, ἐπιπροσϑούντων δηλονότι τῶν τοιούτων περιττωμά- 

των τῷ αὐγοειδεῖ πνεύματι. 6. Καὶ ταῦτα μὲν τῷ μᾶλ-ιο΄ 
λόν τὸ καὶ ἧττον γίνεσϑαι καὶ τῷ τῇ τοῦ στομάχου ουν- 

. ἀποκαϑίστασϑαι ὑγείᾳ διαγινώσκεται τῷ τῆς συμπαϑείας 
λόγῳ γινόμενα. . Οἶσϑα δὲ καὶ αὐτὸς ὡς τῷ τοιούτῳ 
πᾶάϑει ἁλοὺς καὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐνορῶν 43 
φαινόμενα, ἐδεδίεις μὲν σιρότερον, ὡς μὴ ἡ ὑπόχυμα, ἅτ᾽ τ΄ 
ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις κἀκείνου τοῦ πάϑους σημαινομένου συμ-- 
σιτωμασι" παρεμύϑου δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν τῷ τε συχνὸν ἤδη χρό- 
γον ἐκμετρηϑῆναι διὰ ταχέως ἐκείνου συνισταμένου, καὶ 

τῷ ποτὲ μὲν ἄμεινον ποτὲ δὲ φαυλότερόν σε ὧδε διάγειν. 

8. Χρώματα δὲ πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶν φαίνεται, ὠχρὰ μὲν 20. 
καὶ ὑπόξανϑα ἐπὶ τῶν ἱκτεριώντων, ὁπρῖα καὶ τὸ πάϑος 

δίδωσιν, ἅτε καὶ διὰ τοῦ κερατοειδοῦς χιτῶνος τῆς χολῆς 

ἀναχυϑείσης, ὑπέρυϑρα δὲ ἐπὶ τῶν ὑπόσφαγμα πεπονϑό-- 
των, ἐφ᾽ οἵᾳ δή τινι σιληγῇ αἵματός τινος ὑπορρεύσαντος. 

9. Αἱ δὲ δὴ μαρμιαρυγαὶ δοκοῦσι πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶν φαί-- 25 
»εσϑαι, αἵματος ὀργῶντος πρὸς φῶν μυκτήρων φέρεσϑαι" 
τὸ πλέον δ᾽ ἐπὶ ταῖς διὰ μυκτήρων κριτικαῖς αἱ μορραγίαις 
τοῦτο γίνεται, ὥσπερ καὶ τὸ διάφορα χρώματα πρὸ τῶν 
ὀφϑαλμῶν φαινόμενα ἐπὶ ταῖς ἀναδρομαῖς τῆς χολῆς φαί-- 

ψεταῖ καὶ ἐπισημαίνει τὴν δι’ ἐμέτου ταύτης ἐνίοτε ἔχκρισιν. 30 
10.᾽.χ4λλ᾽ ὃ μὲν περὶ τούτων λόγος ἑτέρας ἴσως ἀνάγκης" ἐπεὶ 
μηδὲ περὶ παϑῶν ἡμῖν σιρόϑεσις παντοίων ἐξαγγέλλειν. 44 

ωι 

Κεφ. ιγ΄. Περὶ διαγνώσεως καὶ ϑεραπείας τῶν κατὰ τὰ λοιπὰ 95 

αἰσϑητήρια παϑῶν, 

3 ᾿ ᾿ Ὄ ᾿ - ; : 1, Ακοὴ δὲ πεπονθέναι δοκεῖ ὡσαύτως τοῖς ὀφϑαλμοῖς; :-ς 
Ἂ᾿ - ΕῚ “»"» ' ἤτοι τοῦ μέρους ἐκείνου τοῦ ἐγκεφάλου κατά τινα δυσκρα- 



934 ΙΘΑΝΝΙΒ ΛΟΥΌΤΑΒΙ 

σίαν πεπονϑότος, ἢ τοῦ ἀκουστικοῦ νεύρου, ἤ τινος ἀλλο- 
τρίας οὐσίας ἐμφραντούσης τὴν τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος 
δίοδον. ἃ. Καὶ ταῦτα μὲν τὸ πλέον πήρωσικ τῆς ἀκοῆς 
ἐργάζεσϑαι πέφυκεν Ἢ ἐνοχλεῖσϑαι δὲ ἡ ἀκοὴ) εἴωϑεν ἦτοι 

δχυμιοῦ τινος ἢ πύου συστάντος περὶ τὸν ἀκουστικὸν σπό-- 
ρον, ἤ τινὸς παρεισρυέντος ἔξωϑεν, ἢ φύματος ἐσεισερο6-- 

ϑοῦντος. 8. Καϑαιρόμενα δὲ καὶ ταῦτα καὶ ἐξᾳγόμενα τὴν 
ὑγίειαν τῷ αἰσϑητηρίῳ ἀποκαϑίστησιν. ἐνίοτέ γε μὴν ἀτμῶν 
φυσωδῶν τε καὶ παχυτέρων ὠτιό τε τοῦ στομάχου καὶ τῶν 

τὸ λοσιῶν σπλάγχνων ἀναγομένων ἐκ διαφόρων αἰτίων οὐχ 
ἧττον ἦχοι περὶ τὴν ἀκοὴν συνίστασϑαι πεφύκασι καὶ οἵδε 
μὲν ἐπιμελείαις μᾶλλον τοῦ στομάχου καὶ τῶν λοιπῶν 

σπλάγχνων συναποκαϑίστανται. 4. 4 ἀκριβείαν δ᾽ ἔσϑ᾽ 
ὅτε τοῦ αἰσϑητηρίου ὀργάνου, ἤχοί τινες λενιτοὶ δὲ ὄχλου 

45. τἀνϑρώπῳ γίνεται" οὐχ ὡς τῆς συνεστώσης αὐτοὺς αἰτίας 
36 οὔσης ἀξιολόγου, ἀλλ᾽ ὡς τῆς ἀκριβοῦς αἰσϑήσεως καὶ τοὺς 

φαυλοτάτους ἐπαισϑανομένης τῶν ἠχῶν" καὶ τούτους μὲν 
ἰατρῶν παῖδες σταύουσιν, οὐκ ἄλλως οἵους τὲ ὄντας λῆξαι, 
φοῖς κολαστικοῖς φαρμάκοις τὸ πολὺ τῆς αἰσϑήσεως κολά- 

40 ἕοντες, καϑὼς ἂν φαίημεν προϊόντες. ὅ. ᾿Οσφρήσεως δ᾽ αἶ-- 
σϑητηρίου πάϑη πρῶτα μὲν ὅσα δι᾿’ ἐγκέφαλον καὶ τὸ ἐκεῖϑεν 

ψεῦρα γίνεται, ὥσπερ δῆτα καὶ ἐπὶ γλώττης. ἴδιω δ᾽ αὐτῶν, 
ἐκεῖ μὲν δυσωδῶν ἐμπετελασμένων χυμῶν ὡς ἐντεῦϑεν 
τοιαύτης ὀσμῆς αἰσϑάνεσϑαι, ὡδὶ δὲ παρασιλησίων στοιοτή--: 

25 φων ὧν ἂν αἴσϑοιτο γλώττα; ἐγκαϑημένων χυμῶν: 6. τοι 

δὲ αὐτοῦ που περὶ τὰ αἰσϑητήρια ταῦτα πέφυκε συνίστα- 

σϑαι, ἢ ἐν ἄλλοις τόποις ἐπισυστάντα τῷ τῆς συμιπαϑείας 
λόγῳ, οὐχ ἧττον ἐνοχλεῖν τοῖς αἰσϑητηρίοις εἴωϑεν. 7. ὍΟτι 
δὲ κοινῷ μὲν λόγῳ πᾶσα δυσκρασία οὐ μόνον πλημμελῶς 

3) αὐσϑάνεσϑαι τὰ αἰσϑητήρια δίδωσιν, ἀλλὰ καὶ φϑείρεσϑαι 
ἤδη, οὐχ ἥκίστα δέ, ἢν τἀναντία ἡ δυσχρασία τῆς οἰκειό-- 

46 τητος τοῦ αἰσϑητηρίου βιάσηται, καὶ ὧδε δῆλον. 8..ὄ Μαάλ-- 
λον μὲν γὰρ ὑφ᾽ ὑγρότητος ἢ ξηρότητος ἀκοὴ πάσχειν εἴωϑε" 
ξηρότης δὲ μάλιστα ἀνιαρὸν γλώττῃ πάϑος, οὐχ ὡσαύτως 

35 τῆς ὑγρότητος ἐνοχλούσης. καὶ ἄλλαι ἄλλαις μᾶλλόν φε καὶ 

ῥᾷον ποιότησι φϑείρονται᾽ κοινῇ δὲ πᾶσαι πάσαις ἐπιτα- 
᾿ϑείσαις. 9. ᾿Δφῆς δὲ πάϑη (περὶ ταύτης γὰρ εἰπεῖν λείστε-- 

: ι 
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ται κατὰ μέρος μὲν γάρκαι τὲ καὶ ϑυσαισϑησίαι καὶ ἀναι- 
σϑησίαι γίνονται, ἤτοι διά τινας τῶν νεύρων δυσκρασίας 
ἢ διακοτιάς, ἢ χυμῶν τίνων ἐπιρροάς, ὡς τῶν αἰσϑητιπὼν 
οὐδὲ πνευμάτων ἀποκλείεσϑαι τὰς διόδους. 10. Διόλου δὲ 

παϑεῖν ἀφὴν οὐκ ἔστι, μὴ καὶ τῆς κοινῆς σιαϑούσης αἶ-- 
σϑήσεως. ταύτης ἀνῃρημένης, τίς ὧν ἀφῆς αἴοϑησις γέ- 
ψοιτο: ἡ κοινὴ δὲ ᾿αἴοϑησις καταλαμβάνεσϑαι σεέφυκεν, 

ἤτοι διὰ ψύξιν ἢ ὑγρότητα ἐσικρατήσασαν, ἢ διά τινὰς 
ἐκεῖ ποὺ ἐπιρρυέντας χυμούς, οἰς ἀποκλεῖσαι ἤδη τὴν τοῦ 
σι νεύματος ἐξοδον. 11. Εἰ δὲ καὶ δ ἀναδόσεις ἀναϑυμιά- 

- ’ - - ΄ 

σεὼν ἀλλοκότων τοιαῦτα τινὰ γίνεται τῷ τῆς συμπαϑείας 
μὲν λόγῳ, ῥᾷον δ᾽ ἀποκαϑίοταται βοηϑούμενα᾽ καὶ οὐδὲν 
ϑαυμαστόν. εἴ γε. καὶ τῶν ἠπίων τούτων καὶ ὁσημέραι 

ἀναφερομένων ἀτμῶν τεγγόντων ἤδη καὶ χαλώντων τὸ τῆς 

αἰσϑήσεως συντεταμένον ἀναίσϑητα τε καὶ ἀκίνητα τὰ 
ζῴω κεῖται τῷ φυσικῷ τούτῳ πεδηϑέντα πάϑει τῷ ὕπνῳ. 
12. ᾽4λλ᾽ ὁ μὲν περὶ αἰσϑητηρίων ὀργάνων λόγος, ὡς ἐν 

βραχεῖ γοῦν φάναι, ἱκανῶς ἂν ἔχοι ὧδε ῥδηϑείς" σιροσήκει 
δ᾽ ἐφεξῆς ἀναλαβόντας τὸν λόγον περὶ τῶν κατὰ μέρος 
αὐτῶν διεξιέναι διαγνώσεων. 18. ᾿Επεὶ τοίνυν ἤτοι διὼ μὴ 
σιροσήκουσαν καὶ ἀναλόγως ἔχουσαν διάπλασιν καὶ στοι-- 
χειώδη χυμῶν δυσκρασίαν, καὶ ἔτι δὲ ἐσεικρατήσασαν δυσ-- 
κρασίαν ἐκ πλημμελοῦς διαίτης, ἢ χυμοὺς ἀκμάσαντας, 

στολλαί τινες περὶ τὴν ἡγεμονικὴν ἐνέργειαν αἱ πλημμέλειαι 

97 

᾿ἀναφαΐνονται τῶν μὲν διὰ φυσικήν σινὰ διάτιλασεν στεττον-- 35 
ϑότων, τῶν δὲ δ οὐκ ἀγαϑὴν τὴν πρώτην στοιχείωσιν, 
σχολῇ γ᾽ ἄν τις μετρίως μακρᾶς ἐστικουρίας ἐπιτυχων διορ-- 
ϑωϑείη. 14. Πρόχειρα δὲ τοῖς ἐσκεμμένως μετιοῦσι τὴν 

38 

, ἐν Ἂ’ δ , 2 “- , ΕῚ , “ 
φέχνην οσὰ διὰ σε ἐπισυμβᾶσαν δυσκρασίαν καὶ ἐσικρατή- 

σαντας χυμοὺς γίνεται. 1ὅ. Περὶ τούτων τοίνυν καὶ ἡμῖν 
δητέον " καὶ διαλησυτέον καϑ' ὅσους τρόπους καὶ οἵους εἰκὸς 
ἐσφάλϑαι ἡμῶν τὰς ψυχικὰς ἐνεργείας. ἐντεῦϑεν γὰρ ὁᾷ- 
διον τό,τε διαγινώσκειν καὶ ϑερασιεύειν ἔσται. ἐσεὶ δὲ αὗται 
φῷ ψυχικῷ τούτῳ πνεύμιατι συμμεταβαλλόμεναιε φαίνον-- 

48 

φαι, σιδρὶ τούτου πρώτως δητέον. 10. Ὃ οὖν ἐγκέφαλος 36 
κατὰ τὰς αὐτοῦ κοιλίας τὸ τοιοῦτον ἀπογεννῶν πνεῦμα 

κακεῖϑεν ὡς αστο πηγῆς τινὸς τοῦτο κατοκερματίξζων ἐπί 
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τε τὰ αἰσϑητήρια καὶ τὸ λοιπὸν σώμα, ἀξιολόγως μὲν πα-- 
ϑοῶν τάχ᾽ ἄν που φϑείρει τὰ αἰσϑητήρια. καϑ᾽ ὃν δηλαδὴ 
τόπον ἄρχεται τὰ τῶν αἰσϑητηρίων ἀποφύεσϑαι νεῦρα, 
τοῦ πάϑους ἐπιγεγονότος. 17. Συμβαίνει δὲ τὸ πάϑος ἢ 

5 διά τινα χυμὸν ἐπιρρυέντα ἐκεῖ ἢ ψιλὴν δυσκρασίαν. ἔσϑ' 

ὅτε δὲ καὶ συμιπαϑείαις ἄλλων π᾿΄ρωτοπαϑούντων μορίων τὰ 
τοιαῦτα γίνεται. 18, Καὶ τῆς μὲν κοιγῆς αἰοϑήσεως πάϑη, 
ἀποπληξίαι καὶ ἐπιληψίαι, κὠματά τὸ καὶ καταλήψεις κατὰ 
«ὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἐνοχλοῦντα τὸν ἄνϑρωπον. ἀεὶ 

1τ0ὸ δ᾽ ἀλλοτρίας ἐπιρρεούσης ὕλης ταῦτα συνίστασϑαι εἴωϑε 

49 κατὰ τὰς διεξόδους τοῦ πνεύματος" ὥστε καὶ μιειξόνων 
ὧδε δεῖ τῶν βοηϑημιάτων, ἐπὶ χαλεπωτέροις φοῖς ἀρρωστή- 

μασι τέμνοντας, λενιτύνοντας, ὠποφράττοντας, καϑαίρον-- 
τας, ἀντιοσιώντας, μειοχετεύοντας, καϑὼς ὧν τὸ πάϑος καὶ 

15 οἱ ἐπιχρατοῦντες χυμοὶ ὑπαγορεύοιεν. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ 

839 κοινῆς αἰοϑήσεως. 19. Τῶν δὲ κατὰ μέρος αἰσϑητηρίων, 
ὀφϑαλμοὺς μὲν μὴ κατὰ συνήϑειαν ὁρῶν, ἀλλ᾽ ἦτοι λιμιώφ- 

των ἢ ἀναϑολούμενος καὶ ἐκταραττόμενος, ἢ ὡς δ ἀχλύος 
ὁρῶν, ἢ καὶ προφαίνεσϑαί οἱ δοκῶν οἷον μυίας καὶ: κώνω-- 

20 πὰς καὶ τρίχας. ἤτοι δὲ τῆς κεφαλῆς πασχούσης, μέχρις 

ὀφϑαλμῶν τὰ πάϑη ταῦτα διαβαίνοντα φαίνονται, ἢ μό- 
γοιῖς αὐτοῖς τὸ πάϑος ἐπιφύεται. 30. Κἀν μὲν ἡ κεφαλὴ 
πρωτοπαϑη, σκετισέον ἡμῖν. τὰ τῆς διαίτης, καὶ ἐσιὶ τἄμει- 
ψον διοικητέον τὴν πᾶσαν δίαιταν, κἀκείνοις πιρώτως ἀπο-- 

25 δοτέον τὰ βοηϑήμιατα, οἷς δηλονότι σιρώτως ἐνέφυ τὸ πά-- 
ϑος; πῇ μὲν διαίταις, πῆ δὲ φαρμάκοις, ἀποδιδοῦσι τὰ 

. δέοντα. 321. Καὶ λῆμαι μὲν ὑγρότητος περιττῆς σύμβολα, 
ο΄ ἣψ ἀντισπαστέον μὲν τοῖς ἐρρίνοις καὶ μενοχευτέον, ἀναξή-- 
ὅ0 ραντέον δὲ ἄλλως ταῖς δεούσαις διαίταις. Ζ2. ᾿ἄχλύες δὲ 
80 παχυτέρων, ἀἐναϑυμιάσοων ἔκγονα, ὥσπερ. ὀρφνωδὴ τὸ καὶ 

σολύχροά τινα προφαινόμενα δακνωδῶὼν μᾶλλον χυμῶν. 

καὶ τὰ μὲν πρῶτα μετρίως ϑερμῶν διαετημάτων δεῖται, 

καϑαρῶν δὲ καὶ ἀφύσων φροφῶψ, καὶ τονοῦν ὧδε τὸ τῆς 

κοιλίας στόμα δεῖ. δακνώδεις δὲ καϑαίρονταε χυμοὶ προσ- 

86 ἤκουσε φαρμάκοις καὶ κατακεραστικαῖς τροφαῖς μεταβάλ- 
λονται. 33. “4. δὲ πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶν οἷον κώνωπες ἢ 
φρίχες φαίνονται, τὸ μὲν ὑπόχυσιν προσημαίνοντω, πρὶν 



ὨᾺ ΑΡΙΆΙΤῚ ΑΝΙΜΑΙ͂Ι 118.1}. 337 

ἢ συσταίη, καϑαίρουσε τὸ ὅλον σῶμα φαρμάκοις, καὶ ἔτι 
σὴν κεφαλὴν βοηθϑεῖται. 34. Μέτρια δὲ, ὅσα ἔεγονω τῶν 
λιγνυωδῶν περιττωμάτων ἐπὶ τοὺς ὀπεικοὺς ἀναδιδομένων 

πόρων. καϑίσταται δὲ καὶ ταῦτα ἐπ᾽ εὐχύμοις τε καὶ εὐ-- 
στέπτοις σιτίοις, καὶ καϑαίρεται τοῖς δ ἀλόης κατασποτίοις, 5 

καϑὰ περὶ τῶν δεόντων ὧδε φαρμάκων, τὸ πᾶν τῆς ὑπο- 
ϑέσεως συμπεράναντες ἐκϑησόμεϑα. 3. Αἱματώδεσε δὲ 40 
ἤδη καὶ ὑποφλεγμαίνουσι καὶ δακνωδῶν πάνυ τῶν ἐκρεόν-- 
των αἰσϑανομέγνοις δακρύων, αἵμωτός τὸ κενώσεσι βοήη- 
ϑητέον, καὶ τοῖς ἐναντίοις διαιτητέον τῶν ἐπικρατούντων 581 

χυμῶν" ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων 
ἐάματα. 36. ᾿φκοῇ δ᾽ οἰκεῖω πάϑη, ἦχοι καὶ κωφότητες" 
καὶ κωφότης μὲν ἤδη διὰ τὸ πρῶτον αἰσϑητιχὸν νεῦρον 
καὶ φὸ ἐκεῖ τοῦ ἐγκεφάλου μέρος ἀπὸ τινος δυσκρασίας ἢ 
χυμοῦ τινος ἐνοχλήσαντος, ἢ διά τινα συστάντα ὄγκον κατὸὺ ι5 
φὸν ἀκουστικὸν πόρον, ἢ τινὰ οὐσίαν ἐμφράττουσαν ἀλ-- 
λοτρίαν. καὶ τὰ μὲν πρῶτα δυσχερῶς πάνυ βοηϑούμενα 
φαίνεται" τὰ δεύτερα δὲ ῥάδιον, ἀναιρουμένου τοῦ ἐνοχλοῦν-- 
τος. 27. Ἦχοι δὲ συνίστανται μὲν καὶ διὰ μετρίας τινὰς 
ἐμφράξεις καὶ ἀλλοτρίας ὑγρότητας. οὐχ ἧττον δὲ καὶ κά- :0 
φωϑεν ἀναφερομένων φοιούτων ἀτμῶν, οἱ “ταχεῖς τὲ καὶ 
ὁμιχλώδεις καὶ δυσδιεξίτητοι ὄντες δ ὄχλου τῷ αἰσϑητη-: 
οίῳ γίνονται. 238. Καὶ τοὺς μὲν γεννώντας τὸ πινεύματα 

χυμοὺς πῇ μὲν καϑαίρων πῇ δὲ καὶ μετακεραννὺς διασκε-- 

δάσαις ὧν καὶ τὰ ἐκεῖ που συνιστάμενα πνεύματα" κἂν 25 
ἐν αὐτῇ συστῶσιν ἤδη τῇ ἀκοῇ, οὐχ ἧττον τοῖς τοπικοῖς 
χρήσῃ φαρμάκοις, τέμνων καὶ λεσυτύνων καὶ ἐκκαϑαίρων 
φοὺς ἐνοχλοῦντας χυμούς. 39. Οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν εἷς 52 
ἐνίοτε δριμυύτεροί τινες περὶ τὴν ἀκοὴν ἀτμοὶ ἀναδιδόμενοι 
οὐκ ὠπταξιολόγου ὕλης σφοδρότερον ἐνοχλοῦσι τῷ πιάσχοντε" 30 
λεπτοὶ γὰρ ὄντες καὶ ἱκανῶς δηκτικοὶ μάλλον τὸ αἰσϑητι-- 

κὸν διερεϑίζουσι ψεῦρον" οὖς μὴ ῥᾳδίως ἄλλαις βοηϑου- 
μένους διαίταις, ἐνίοτε ναρκωτικοῖς φαρμάκοις τὸ ὠκριβὲς 
κολάζοντες τῆς αἰσϑήσεως ϑεραστεύομεν. 80. υωδῶν δὲ 
καὶ δυσωδῶν μὴ αἰσϑάνεσϑαι, ὀσφραντικῆς τὸ πάϑος δυνά- 41 
μνεως καὶ ἥδε ποτὲ μὲν κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν αἰσϑητηρίων 
διά τινα δυσκρασίαν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἔμφραξιν τοῦ αἷ-- 

Ξ, 22 



8 ἘὑἸδΑΝΝΙβ Ἀου θα 

σθητικοῦ πνεύματος, ἀπόλλυται" μάλιστα δὲ καὶ ὁσημέραι 
ἐν καφαρροϊκοῖς πάϑεσι βλέννης φὲ καὶ κορύζης ἐμπισλα-- 
δῶν φοὺς ἠϑιμοειδεῖς πόρους, ἀφαψιξομένην τῶν ἔξωϑεν 
ἀτμῶν τὴν αἴσϑησιν βλέπομεν" ὥσπερ αὖϑις ουσσαπέὲν- 

5 1ὼ» τοιούτων χυμῶν δυσωδίας ταῖς εἰσιινοαῖς αἰσϑάνον- 
αι οἱ κατειλημμένοι τῷ στάϑει. οὐχ ἧττον δὲ κὠν τῇ γαστρὶ 
διεφϑορύτων ὄντων χυμῶν, ἰχϑυώδους καὶ ἰλυώδους καὶ 

583 ἀλλοκότου οδμῆς αἴσϑησις τοῖς ἑαλωκόσι γίνεται. 81. Καὶ 
ζαῦτα μὲν μυρίσμασι καὶ ἐρρίνοις ἀστοκαϑίσταται βοηϑού- 

τὸ μενα, καϑὼς ἄν ἐν οἴκείοις τόποις δηλώσαιμεν" τὰ δ᾽ ἄλ- 
λοϑὲν αὐτοῦ “του τὴν αἴσϑησιν παρασιέμποντα, καϑαιρό-- 

μενα συναναιρεῖ καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν αἴσϑησιν. 32. Γλῶττα 
δὲ σπανιώτατ᾽ ὧν αὐτὴ καϑ᾽ αὐτὴν οὕτω διατεϑείη, ὡς 
ἀλλοκότων ποιοτήτων αἰσϑέσϑαι. ἀεὶ δὲ τῶν ποιοτήτων 

᾿ὸὁ τῶν κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς χυμῶν, συνεσταισϑάνεται 
τοῦ ὑπαλείφοντος αὐτὴν χιτῶνος μέχρις αὐτῆς γαστρὸς 
διαβαίνοντος, 88. Πικρῶν οὖν καὶ ἁλυκῶν, ὀξωδῶν τὲ καὶ 
στρυφνῶν, καὶ ἔτε γλυκέων λαμβάνει αἴσϑησιν. ἔσϑ᾽ ὅτε 

δὲ καί τινος ἀλλοκότου καὶ ἀρρήτου ποιότητος, κατὰ τὰς 
20 στοιότητας δηλαδη τῶν ἐσὶ στόματι τῆς γαστρὸς ἐνοκηψάν- 

τῶν χυμῶν, καὶ τούτους μὲν λεπτυντικοῖς καὶ τμητικοῖς 

καὶ ῥυπτικοῖς φαρμάκοις ἰατέον" καϑὼς ἄν ἕκαστος ὑπα- 
γορεύοι χυμός. ἐντεῦϑεν γὰρ ἂν καὶ αἱ ἀναγόμεναι ἀνα-- 
ϑυμιάσεις λήξαιεν, αἵ τῇ κεφαλῇ δι’ ὄχλου γίνεται ἐνίοτε. 

42 84. ᾿Ενίοις μὲν γάρ, ὃ ὧδε συμπάσχει" ἄλλοις τὸ ἥμισυ" 
δ4 καὶ ἑτέροις βρέγμα ἢ ἢ πρόταφοι. καὶ ταῦτα λήγει καὶ ουν- 

ἀποκαϑίσταται ταῖς κατακεράσεσι καὶ καϑάρσεσι τῶν χυμῶν. 

ἐν πᾶσι δὲ τούτοις προσαγωγῆ χρηστέον εὐχύμων τροφῶν. 
85. Νάρκαι δὲ καὶ δυσαισϑησίαι διά τε ψύξεις καὶ ἐμφράξεις. 

30 τῶν πόρων τῶν αἰσϑητικῶν νεύρων μιᾶλλον γίνονται" ἃς 

ἀναιρετέον, ὃ: Ἑρμαίνοντας μὲν τὰ ἐψυγμένα ̓  λετυτύνοντας 

δὲ τοὺς χυμούς, καὶ ὠναπεταννύντας φοῖς ἀποφρακτικοῖς 

καὶ ἀραιωτικοῖς τοὺς πόρους. ὧδε γὰρ προσήκει μᾶλλον 

δίαιτα λειτύγουσα. 86. ᾿Επεὶ δ᾽ αὐτάρκως περὶ διαγνώ- 
3. σξὼς παϑῶν τῆς τὲ κοινῆς αἰσϑήσεως καὶ τῶν κατὰ μέρος 
αἰσϑητηρίων εἴρηται βραχυλογεῖν ἐθέλουσιν, ἐφεξῆς ῥητέον. 

σιερὶ διαφορᾶς τῶν ἀναφαινομένων ἐν ἡμῖν μερῶν τς καὶ 
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δυνάμεων τῆς ψυχῆς, καὶ ὅπως οὐχὶ πιῶσε ταῦτα φαίνεται. 
Ε Π - τ ,2ϑ » ᾿ ᾿᾽ Υ̓ , 
᾿Αλλὰ μικροῦ δεῖν τοῖς κατ΄ αριϑμὸν ἀνθρώποις ἐπιμερί-- 

ζονται" οὕτω γὰρ ἂν ὁ λόγος ἄμεινον διασκευασϑείη. 

Κεφ. ιδ΄. Περὶ τοῦ ὅπως διαφόρων τε ὀρεγόμεϑα καὶ ὅπως οὐχὺ 

πάντες ταῖς αὑταῖς ψυχικαῖς ἐνεργείαις ὡσαύτως κεχρήμεθα. δ 
᾿ 

1. “Ὥσπερ οὖν ὁ πυρὶ ἡμᾶς οὗτος ἀὴρ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς 
ὧν οἰκείᾳ ϑεωρούμενος ποιότητι, διαφόρως δέχεται τὰς 
κατὰ μέρος διαφοράς, ψυχρότερος, ϑερμότερος, ὑγρότερος, 
ξηρότερος, ἀχλυώδης, διειδής, διεφρϑαρμένος καὶ ὅ,τι ἕτερον δ 
φαινόμενος, οὐχ ἧττον δὲ ταῦτα πάσχων καὶ ἀλλοιούμενος 10 

ἀήρ τὸ λέγεται καὶ τὰ ἀέρος δρᾷ μὴ κὰτ᾽ ἴσην δύναμιν, 
οὕτω καὶ τὸ καϑ᾽ ἡμᾶς τουτὶ σκοπεῖν αἷμα δεῖ τὲς τοιαύ-- 
τας μεταβολὰς δεχόμενον. ἃ. Οὐ μόνον γὰρ κατὰ τὴν 
πρώτην καὶ φυσικὴν διάπλασιν ψυχροτέρου ἢ ϑερμοτέρου 
τοῦ συμμέτρου, ἢ ξηροτέρου ἢ ὑγροτέρου, ἢ παχυτέρου ἢ 15 
λεσυτοτέρου γεγονότος, ἐπ᾽ ἐκεῖνα καὶ τὰς ἔξωϑεν ἐπεισιού-- 48 
σας τροφὰς ἡ ἀλλοιωτικὴ δύναμις καὶ ἐξομοιωτικὴ ἐστείγε-- 
ται μεταβάλλειν, 8. ᾿Δ4λλὰ κἀκείνοις χαίρειν τε καὶ ἥδεσϑαι, 
φῶν σιτίων μᾶλλον πεφύχαμεν, ἃ δὴ ἑτοιμότερα κατὰ τὸ 
ἐν ἡμῖν τοιόνδὲ ἀπογεννᾶν αἷμα, εἰ μή τις ἄλογος ἐστι-- 30 

συστᾶσα κατὰ καιρὸν ὁρξξις ἐπισκοτεῖ τῇ κατὰ φύσιν ἡμῶν 
καὶ ἀπλανεῖ τῶν ἀρμοζόντων ὀρέξει. 4. Εὶ δὲ τοσαῦται 
διαφοραὶ πεφύχασιν αἵματος τὴν ούμμετρον ἐκπεφευγυῖαι 
κρᾶσιν, ἀνίενται δὲ καὶ ἐπιτείγνονται ἡλικίαις τε καὶ ὥραις 
καὶ διαίταις, καὶ τοῖς ἐπικρατήσασι χυμοῖς, καὶ τόστοε δὲ 25 
καὶ ἤϑη καὶ μύρια ἕτερα τοῦτ᾽ ἀλλοιοῦσι, πῶς οὐκ ἂν τις 58 
οἰηϑῇ δικαίως, ὡς οὐ μόνον οὐ πᾶσι ταὐτὸ τυγχάνει τὸ 
αἷμα, ἀλλ᾽ οὐδὲ δυοῖν ἐφεξῆς ἀνθρώποιν, ὅπου γε μηδὲ 
φαὐτὸν τῷ αὐτῷ καὶ ἑνὶ τῷ ἀριϑμῷ ἀνθρώπῳ παραμένει, 
ὑπὸ συχνῶν αἰτίων μεταβαλλόμενον. ὅὄ. Εἰ τοίνυν τοῦὔϑ᾽ 39. 

οὕτως ἔχει, ἔτι δὲ πολλῷ πλείους μεταβολὰς καὶ ἀλλοιώσεις 
δέχεται κατὰ τε τὴν καρδίαν αὐτήν, καὶ τὸ φλεβῶδές τε 
καὶ ἀρτηριῶδες γένος, κατά τε αὐτὸ τὸ ὕστατον ἀνιὸν 
σπλάγχνον. εἰκὸς γὰρ καὶ αὐτὰ τὰ σπλάγχνα μὴ ὁμαλῶς 
κεκράσϑαι, ἀλλὰ καϑ'᾽ ἡντιναοῦν τῶν δυσκρασιῶν ἐλλείσεειν 35 
ἢ ὑπερβάλλειν. οὐχ ἧττον δὲ καὶ ὁ κατὰ τὴν διάπλασιν 

μιν ίρν 
Ι] 
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συντελεῖν πέφυκε λόγος. 6. Πώντα δ᾽ ἱκανὰ μεταβαλεῖν 
καὶ ἀλλοιῶσαι κρᾶσιν, πῶς οὐκ ὧν εἰκότως φαίη τις κατὰ 
τοὺς τῆς μεταβολῆς καὶ κράσεως καὶ ποιότητος τρόπους 
καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ ἀπογεννώμενα μεταβεβλῆσϑαι πνευματα" 

5οἷς δὴ πνεύμασιν ὡς ὀργάνοις εἴτουν ὀχήμασιν αἱ ψυχι-- 
καὶ δυνάμεις. εἴτουν ἐνέργειαι ἐπιβαίνουσαι, μυρία ϑΉ τ 

57 καὶ εἴδη γνώσεων ἀποτελοῦσιν ἐν ἀνθρώποις" ὥσπερ ἐπὶ 
σολλῶν τὲ καὶ στοικίλων αὐλῶν ἐν διαφόροις ἡρμοσμένων 
ῥυϑιμοῖς, ἕν καὶ τὸ αὐτὸ ἐμπνέον πνεὔμα, κατὰ τοὺς εἷρ-- 

10 μοὺς ἐκείνων, καὶ τὰς δεκτικὰς τοῦ πινεύματος ἐπιτηδειό- 
φήτας, ποικίλα καὶ ἀσύμφωνα πρὸς ἄλληλα τὰ μέλῃ ἀπο-- 
δίδωσιν. 7. ᾿4λλ᾽ ἐνταῦϑα δεῖ τινος ἐπιστήμην ἔχοντος 
μουσικῆς τοιαύτης, καὶ καϑ᾽ ἃς ἂν ἴδῃ χορδὰς τὸ μέλος 

ὑποσχάζον ἢ ὠντιβαῖνον ; ταύταις τὸν ἀναλογοῦντα τόπον 
15 χαρίζεσϑαι, καὶ μιῇ ἐᾶν τὸν ἐφιστάμενον τοιούτῳ ϑαυμαστῷ 

ὀργάνῳ, ἐκρύϑμοις τε καὶ ἀσυμφῶώνοις κεχρῆσϑαι μέλεσιν. 

8. ᾿Επεὶ δὲ τὰ μὲν πρὸς ἡδονὴν ἀποκλίνειν λέγεται τῶν 

μελῶν κρουόμενα, τὰ δ᾽ αὖ εἰς ϑυμὸν καὶ πόλεμιον διε-- 
γείρειν, εἰσὶ δ᾽ ἃ καὶ πρὸς ἑαυτὴν ἡμῶν συστρέφει τὴν 

0 ψυχὴν καὶ κατανύσσει καὶ ἡμεροῖ προσέχουσαν, τοῖς καϑ' 
ἡμᾶς εἰκότως. ἂν τις ταῦτ᾽ ἐναρμόσειε πνεύμασιν. ἃ δὴ 
καϑ' ἡστάρ τε καὶ τὴν καρδίαν καὶ αὐτὸν ἀπογεννᾶται τὸν 
ἐγκέφαλον. 9. Καὶ περὶ μὲν τῶν καϑ᾽ ἡπάρ τὸ καὶ τὴν 

58 καρδίαν γεννωμένων, βραχέος ἡμῖν δεῖ τοῦ λόγου, τοῦ τρί-- 
ὅτου ἡμῖν προὔργου πεφυκότος. ἐπιμνησϑῆναι δ᾽ ἂν εἴη 
προσῆκον καὶ τῶν τοιούτων τῇ τοῦ λόγου κοινωνίᾳ, ἵν᾽ 

ἔχοιεν καὶ ἕτεροι περὶ τούτων εἰδέναι, εἴπου τισὶ τῆς τού-- 

των μέλει εἰδήσεως, ἀξιολόγου μὲν καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὰ ϑεω--: 
ρίας οὔσης, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς καϑ'᾽ ὑγίειαν λυσι-- 

30 τελούσαις διαγνώσεσι τοῦ σώματος. 

Κεφ. ι’. Ἱερὶ ἐνεργειῶν τοῦ φυσικοῦ πνεύματος. 

1. Καὶ τοίνυν τοῦ φυσικοῦ τούτου πνεύματος κατὰ 

τὸ ἧπαρ μὲν πρώτως, ἐφεξῆς δὲ κατὰ τὸ φλεβῶδες ἀπο- 
τελουμένου γένος, τούτῳ μὲν ἡδόμεϑα" καὶ ὀρεγόμεϑά τε 

350 φυσικὸς ἡμῖν ὀρέξεις ὀργάνῳ τῆς φυσικῆς δυνάμεως τῆς 
ψυχῆς ἡμῶν τυγχάνοντι. ἃ. Τούτῳ δὲ καὶ τρεφόμεϑα, καὶ 
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ὅμοια γενγῶώμιεν πρώτως, κῶν ἐπικοινωνῇ καὶ τὰ λοισὰ 
πνεύματα. καὶ αἱ φυσικαὶ δὲ ὧδε γίνονται δυνάμεις. καὶ 

ὅ,τι ὧν ἢ κατὰ τὴν τῶν φυτῶν τελεσιουργούμενον ἐντελέ- 
χειαν κατὰ τὴν καϑ᾽ ἧπαρ ὁρῶμεν ἐπιτελούμενον δύναμιν. 
8. ᾿Επεὶ δ᾽, ὡς εἴρηται, διαφόρως ἡμῶν κέχραταί τε καὶ 

Γῳ Ε “ δες, Α 

σεποίωται τὸ καϑ' ἧπαρ ἀποτελούμενον αἷμα δὲ ἃς δὴ. 
σιρύφερον ἔρϑημεν εἰρηκότες αἰτίας, εἰκὸς ἂν εἴη καὶ ἡμῶν 
τὸ αἷμα συμμεταβάλλεσϑαι" καὶ ἄλλον ἄλλαις μᾶλλον 
ὀρέξεσιν ἀλίσκεσϑαι, καὶ τοῖσδε μὲν τοιόνδε ἐφήδεσϑαε, ἐκεί-- 

45 

89 

γοις δ᾽ ἕτερον καὶ ἄλλον ἄλλου μᾶλλον εὐκατάφορον γί-- τὸ 
ψεσϑαι σιρὸς τὰς ὁποιασοῦν ὀρέξεις" ἐντεῦϑεν δὲ καὶ σιρὰς 

τὰ πρῶτα καὶ στοιχειωδὴ ὑλικὰ αἴτια καὶ τὰ ἐπεισαγό- 
μενα ἐξομοιούμενα, χροιῶν τὰ καὶ εἰδῶν διαφορὰς ἐμστοιεῖ. 

4. Εὶ δὲ καὶ τὰς καϑ' ἧπαρ ἔν τε κράσει καὶ διατελάσει 
διαφορὰς σκοποίης, δὐρύτητάς τε καὶ στενοχωρίας τοῦ ιό 
φλεβώδους γένους, πολλὰ ὧν αἰτιάσαιο τὸ φυσικὸν τοῦτο 
σιγεῦμα ὀρέξεσι καὶ ϑρέψεσι καὶ ὅσα φυτῶν οἰκεῖα χα-- 
ροιζόμενον. ᾧ. Μαλλὸν γε μὴν δ αὐτοῦ τῶν ἐπὶ τούτῳ 
φυσικῶν τῆς ψυχῆς ἡμῶν δυνάμεων ἐνεργουσῶν " κἄν μὲν 
2. , ’ “»νὴὺν [ ΕῚ ἵ 

ἐπὶ συμμετρίαν κράσεως φτοῦν ἄγοιτο διαίταις ἰσχύον «8 20. 
Π 2} ᾿ - γλλ , ᾽ ᾿ λ 

καὶ ἀγντιβαῖνον τοῖς ἄλλοις φαίνεται συνευμασι, καὶ μαλιστα 
ἢν μὴ καλῶς κἀκεῖνα ταῖς διαίταις τὲ καὶ φυσικαῖς οἶκο-- 
γομῆται κράσεσιν. 0. ΚΕ δ᾽ ἀρρωστήμασί τισι καὶ ἐχβε-- 
βηκυίαις διαίταις καὶ δυσπρασίαες καὶ ὁποίοις δή τισι πλημ- 

᾿) 2 »᾿ - 

μιελήμασιν ἀπεοιχὸς καὶ οὐχ ὡς δεῖ γεννάται τουτὶ τὸ 
- ς ΡΟ ᾽ ΟΝ δὲς ε 3 

σινεῦμα ὡς ἀσήμῳ τὸ καὶ ἀκαλλεῖ ὀχήματι.  ἅ. ἩΗ κατ 

αὐτὸ δὴ τῆς ψυχῆς κεχρημένη δύναμις, καὶ τὰς κατ᾽ αὐτὸ 
γνωϑρὰς καὶ ἀτελεῖς ποιεῖ ἐνεργείας. 8. Καὶ τούτου μὲν 

δι᾿ ἀρετῆς ἀμελήσαντε, τὸ πρόσαντες καὶ ἀντιβαῖνον λέ- 

600. 

40 

᾿ 5, τὰς κι 

λυται, νηστείᾳ τε καὶ νήφοντι λογισμῷ «ὁ φτεϑήλος ἐν 30 

ἥπατι πνεῦμα ὑπομαράναντι 7) εἰρημένῳ σοι ξῆχιὲν σώ- 
ματι. οἷς δὲ καὶ τούτου μεμέληκεν, φἷγρά τε καὶ ϑερμὴ 
ἡ προσήκουσα δίαιτα, εἴ γε καὶ στὸ τεϑηλέναι τοῖς φυτοῖς 
τῶν ἄλλων “ιοιοτήτων ταῦτα μᾶλλον αἴτια. 9. ᾿Αλλ ὁ μὲν 

στερὶ τούτου. λόγος ἱκανῶς ὡς εἴρηται διϑεῖθ. ἐπὶ τὸ μυδυι 35 

τοῦτο πνεύμω. μεταβαινέτω. 
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Κεφ. ι΄. Περὶ ἐνεργειῶν τοῦ ζωτικοῦ πνεύματος, 

1. Καὶ τοίνυν τῆς κοιλῆς φλεβὸς ἀποσχισϑείσης καὶ 
ἐπὶ τὴν δεξιὰν εἰσδύσης τῆς καρδίας κοιλίαν καὶ τὸ ἐν 
αὐτῇ ἐρευγομένης αἷμα διὰ λεπτῶν τίνων συντρήσεων, ἡ 

ὁ ἐφεξῆς αὐτῇ ἀριστερὰ κοιλία τοῦτο δέχεται, λεπτότερον μὲν 
ἑαυτοῦ τῇ διυλίσει οἷον δὴ τῇ διὰ τῶν τρημάτων γινόμενον, 
οὐχ ἧττον δὲ καὶ τῇ ἀεικινησίᾳ τὸ καὶ ϑέρμῃ τοῦ. σιλάγχνου. 

61 2. ““παξ οὖν ἐκστὼν τῆς ἑαυτοῦ κράσεως, ϑερμότερον τ 
ἱκανῶς γεγονὸς καὶ λεπτότερον, καὶ οὐχ οὕτως ὃν ὑγρόν, 

10 ὡς πρότερον, καὶ τοῦ γεννᾶν τοιοῦτο πνεῦμα ὁποῖον τὸ πρὸ 
αὐτού ἐξίσταται. 38. Καὶ ὥσπερ δὴ ἐκεῖ διαφορὰν αἱμάτων 
ὁ λόγος ἐδίδου, δι᾿ ἃς δὴ πρότερον εἰπώντες ἔφϑημεν αἰ- 
τίας, οὕτω κὠνταῦϑα συνιδεῖν ἔξεστι, διαφόρως μὲν τοῖς 
στᾶσι κεχραμέψου τοῦ σπλάγχνου, διαφόρου δὲ καὶ τῆς κατ᾽ 

τ αὐτὸ τελούσης διαπλάσεως, οὐκ ἀεὶ δὲ ταῖς αὐταῖς σχο-- 
47 λάξοντος πέψεσειν, ἄλλων ἄλλα νικώντων καὶ βιαζομένων. 

4, Ηὶ δ᾽ οὐχ ἥττους αἱ διαφοραὶ κἀνταῦϑα «ὧν ἐπὶ τὰ 
λοιπὰ σπλάγχνα, πῶς ὧν τὸ ἐντεῦϑεν ζωτικὸν γεννώμιε- 
γον πνεῦμα ὃν καὶ τὸ αὐτὸ τοῖς πᾶσιν ἔσται, μήτε 

30 ταῖς αὐταῖς ἀεὶ κινήσεσι πάντων τῆς καρδίας κεχρημένων, 

μήϑ'᾽ ὡσαύτως ϑυμουμένων τε καὶ δειλιώντων, ἀλλὰ καϑ' ἃς 
ὧν τύχῃ τουτὶ τὸ πινεῦμα ποιωϑὲν ἐπτηδειότητας εἰς τια-- 
ϑητικάς τὲ καὶ ἀλόγους διωϑέσεις κινούμενόν τε καὶ ἐν-- 
ἐργοῦν ὑπὸ τῆς ἐπιτραπείσης τοῦτο ψυχικῆς δυνάμεως. 

5 ὕ. “Ὥσπερ οὖν ἔφημεν ἐν ἥπατι φυσικὰς ὀρέξεις τὲ καὶ 
δυνάμεις ἱδρύσϑαι, οὕτω δὴ κἀνταῦϑα δεῖ ψοεῖν ἐκείνας 

62 φὰὸς δυνάμεις, ὅσαι δηλαδὴ ζωώδεις τὲ καὶ ἄλογοι καὶ ἐν 
λόγοις ζώοις ἐμφαίνονται. 0, Τοῦ οὖν τοιούτου πινεύ-- 
Μμᾶτος κατισχύοντος καὶ μὴ τοῦ λογικοῦ κατέχειν τὴν ῥοτιὴν 

80 αὐτοῦ ἐξικνουμένου, ἄλογοι ϑυμοί τε καὶ δειλίαε γίνονται 
καὶ πάϑη διάφορα, ὥστιερ αὖϑις λύπαι τὸ καὶ ἀϑυμίαι, 
ἐνθυμίαι καὶ ἱλαρότητες, καὶ ταῦτα μηδενός τινος ϑύρα- 
ϑὲν οὕτω διατιϑέντος τὸν ἀνϑρωπον. 7. Αὐτοῦ δὲ μό- 
ψοὺυ ποιάν τινὰ κατάστασιν» εἰς τοῦτο ἐσχηκότος τοῦ πνεύ- 

86 ματος, καὶ μηδεὶς ἀγνοῶν δημιουργίας λόγους, ὧφ' ἄπορον 
τουτὶ παραιτείσϑω. 8. ᾿Πἰκεῖνο τοῦτο προμαϑών, ὡς τοῦ 
δημιουργοῦ ταῖς λογικαῖς ἡμῶν ψυχαῖς πολλάς τε καὶ ἀξιο- 
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λόγους ἐνθέντος δυνάμεις, αὐτῶν ἑκάστη κατὰ τὴν εὐ- 
πορίων τε καὶ εὐτονίαν τοῦ καϑ᾽ αὐτὴν ὀργάνου ἐνεργεῖν 
πιστεύεται. 9. Εἰ δὲ τις λέγειν δίκαια οἴεται τοῖς ἀλόγοις 
πάϑεσιν ἀγόμενος, συνεὶς ἐντεῦϑεν, ὡς φυσικαῖς ἀνάγκαις 
ταῦϑ᾽ ἕπεται, ὧδὲ μαϑὼν παυέσϑω τῆς ματαίας οἷήσεως" 9 
ἀνέγκλητος γὰρ ἦν πᾶς ὅστις αὐτομολεῖ πρὸς τὰς ἀλόγους 
ῥοπάς, εἰ μή τες ἄνωϑεν ἐπιστατῶν λόγος, τὰ μὲν ποιεῖν 48 

προὐτρέπετο, τὰ δ᾽ ἀπηγόρευε" νυνὶ δὲ τοῦδε τὰ καϑ' 08 
ἡμᾶς διεξάγειν ὡς δεῖ φύσιν ἔχοντος εἰ τὰ τῆς ἀρχῆς αὐτῷ 

ἐπιτρέποιμεν, οὐκ ἀν τι τῶν ἀπεικότων ἀπαντήσειεν. ἄλλοις τὸ 
δὲ χαριζόμενοι τὰ τῆς ἀρχῆς ὥσπερ αἴσχιστον ἀνδράποδον 
τὸν νοῦν περιάγομεν, καταγοητευϑέντες ἀλόγοις οὁρέξεσιν. 
10. [Ὅτε μὲν γὰρ ἄλλων ἄλλοι μᾶλλον εὐκατάφοροι πρὲς 
τὰς ἀλόγους ὀργὰς δι᾽ ὁποιασδή τινας κράσεις, καὶ ἐπικρα- 
σεις, καὶ ἐπικρατεῖς τῶν ἐν ἡμῖν πνευμάτων, παντὶ δῆλον τό 

αὐταῖς αἰσϑήσεσι γινωσκόμενον" ὅτι δὲ πάντων ἰχυ δ" καϑ' 
αὑτὸν ὑφ᾽ ὠμῶν ἢ νοῦ μὲν αὐτοῦ τὸ περιὸν φῇ περὶ τἄλλα 
ἡμῶν ῥοττῇ, ἴσασιν οἷς π«΄ἀντα δεύτερα γέγονε τὰ ὑπὸ αἴ- 
σϑήσιν Ἶ κότος αὐτοῦ τοῦ νοῦ τὴν οἰκείαν καὶ φυσικὴν 
ἄνοδον. 11. Πεφύκασι δὲ ἄρα αἱ ἐπίμονοι διατριβαὲ τῆς 50 
ψυχῆς ἐφ᾽ ὁτιοῦν τῶν ἐν ἡμῖν ὀρεκτῶν, ἐκεῖ που τῆν φυ- 
σικὴν «τἄσαν ἀνάγκην ἐφέλκεσϑαι, τοιούτου τινὸς συμβαί- 
ψοντφος, ὥσπερ ἂν εἴ τις ὑπηλάτοις ἢ ἱδρωτικοῖς φαρμά- 
κοῖς καταχρησάμενος, ἐκεῖ που ῥέπειν τῇ ὅλῃ δίδωσιν ὕλῃ, 

καὶ ταῦτα λήξας ἔσϑ᾽ ὅτε τῆς ἐπὶ τοῦτο τῶν φαρμάκων θ4 

σπουδῆς ὧστε κῶν μὴ τοῖς ἐαντίοις χρήσηται, οὐκ ἄν τις 
ῥᾳδίως ἐπανασώσαιτο τὴν ὑγίειαν. 12. Καὶ τοῦτο μὲν ὡς 

ἐκ παρόδου δηϑὲν τὸ νῦν ἀφείσϑω. εἴη δ᾽ ἄμεινον καὶ 49 
σιερὶ τούτου διανοεῖσθϑαί τε καὶ διαπράττεσϑαι. 18. Οὐκ 
ἀγνοεῖν γε μὴν δεῖ, ὡς κανταῦϑα ταῖς ἀναλόγοις τοῦ 30 
σπλάγχνου κεχρῆσϑαι προσήχει κράσεσι, τῷ βουλομένῳ σώ-- 
ζειν τὰς κατ᾿ αὐτὸ δυνάμεις ̓  τοῖς ἐναντίοις δὲ καϑαίρειν. 

14. Θερμὸν μὲν γὰρ τῶν ἄλλων μᾶλλον τουτὶ τὸ σπλάγχνον" 
ἠδὲ δὲ καὶ ξηρόν, καὶ τοιούτοις γέγηϑε διαιτήμασι" τοῖς 
ἐναντίοις δ᾽ ἀπομαραίνεται,. καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸ σινεῦμα συμι-- 35 

μεταβάλλεται. 15. Οἷς δὲ γνωρίσμασιν ἑκάστου φυσικὴ 
κρᾶσις γνωρίζεται, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρων ἔστι μαϑεῖν" τὸ γὰρ δὴ 
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καὶ περὶ τούτων διεξιέναι τῷ λόγῳ, εἰς μῆκος ἄγει τὴν 
πραγματείαν. 16. ᾿Επεὶ δ᾽ ἱκανῶς καὶ περὶ τούτων εἴρηταὶ, 
ῥητέον ἤδη καὶ περὶ τοῦ σκοπιμωτάτου τῆς κατ᾽ ἄνϑρωπον 
δημιουργίας », τοῦ ψυχικοῦ λέγω τούτου καὶ ἡγεμονικοῦ 

δ πνεύματος. ἐν τούτῳ γὰρ τὰ μέγιστά τε χαὶ ϑαυμαστὰ 
τῆς κατ᾽ ἄνϑρωπον οἰκονομίας ἐμφαίνεται μυστήρια. 

θ65 Κεφ. ιζ΄. Περὲ ἐνεργειῶν τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος καὶ τῆς καὶ αὐτὸ 
διαφορᾶς τῶν φρονήσεων. 

1. Τοῦ τοίνυν ἐγκεφάλου ὑπὸ τοῦ κατὰ τὰς φλέβας 
10 καὶ ἀρτηρίας τρεφομένου αἵματος, καὶ ταῖς κοιναῖς τὲ καὶ 
κατὰ μέρος αὐτοῦ ἰδιότησι διαφορὸς παντοίας ἐμπιοιοῦν-- 
τος, τῷ λόγῳ μὲν δήλας, διαφευγούσας δ᾽ ἤδη τὴν αἴσϑη- 
σιν, εἰκὸς ἂν εἴη οἴεσϑαι καὶ τὸ ἐντεῦϑεν πνεῦμα μορίας 

καϑ'᾽ αὐτὸ διαφορὰς προβάλλεσϑαι ἐν τῷ τῆς ὑγιείας τὲ 
15 καὶ ἐνεργείας πλάτει. ἃ. ᾿Εντεῦϑεν γὰρ φρονήσεων δια- 

φοραὶ ἐμφαίνονται ἀγχίνοιαί τὲ καὶ ὀξύτητες, μνῆμαί τὸ 

καὶ ἀναμνήσεις καὶ εὐτύπωται φαντασιῶν ἐνέργειαι, καὶ 
ὅσα περὶ τὸν ψυχικὸν τοῦτον διάκοσμον ὁσημέραι φαίνον- 
φαι ἐνεργούμενα τοῖς ἀνθρώποις. 8. Ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν 

20 ἐκτὸς καὶ ἐγκοσμίων τούτων πνευμάτων διαφορὰς ὁρῶμεν 
80 πλείονας καὶ ταῦτα μιᾶς τῆς κατ᾽ αὐτὰ τελούσης ὕλης (τὰ 

μὲν γὰρ αὐτῶν ϑερμότερα, τὰ δ᾽ αὖ ψυχρότερα καὶ ὑγρό-- 
φερὰ δὲ καὶ ξηρότερα, λετιτύτερά τε καὶ παχύτερά φαμίδν, 

καὶ πολλὰ ἂν πλάτη ἐφ᾽ ἑκάστης τούτων ἴδοις ποιότητος, 
25 καὶ ἀξιολόγως δὲ δρᾷ χρονίσαντα ἐν τοῖς ἡμῶν σώμασιν), 
οὕτω δεῖ καὶ περὶ τοῦ ψυχικοῦ τούτου διανοεῖσθαι πνεύ-- 

66 μιᾶτος. 4. ᾽᾿Ζιμέλει τὸ καϑ᾽ ἡμᾶς τουτὸ πνεῦμα, πλήϑει 
μὲν διαφέρον, διαρκεστέρας δείκνυσι τὰς κατ᾽ αὐτὸ τῆς 
ψυχῆς ὁποιαςδήτινας ἐνεργείας " τῇ δὲ λεπτότητι, ὀξυτερώς 

80 1ὲ καὶ διαβατικὰς ἐφ᾽ ἃ ἂν δρμήσαιμεν, ὥσπερ τὸ παχύ-- 
φερον σχολαιτέρας καὶ βραδυτέρας δείκνυσι τὰς κατ᾽ αὐτὸ 

κινήσεις. ὅ. Καὶ ϑερμοότης, μετρία μὲν τις ἐνοῦσα, μυω- 

σίζειν τοῦτο πέφυκε καὶ διεγείρειν" ἐπιταϑεῖσα δὲ ὀξύτερον 

μὲν ἴσως δίδωσιν αὐτὸ κινηϑῆναι, ἀστατεῖν δὲ μᾶλλον καὰ 
35 μεταρρέειν ὧδε κἀκεῖσε τῇ βιαξομένῃ ϑερμότητι. 6. ἸΡύ- 

ξις δὲ μετρίως μὲν ἐπικρατήσασα τῷ τόπῳ τούτῳ στασί- 
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μοὺς μὲν καὶ βεβηκότας δείκνυσι ἐν τοῖς πρακτέοις, οὐχ 
οὕτω δ᾽ ὀξεῖς" ἐπιταϑεῖσα δὲ νωϑρούς τὸ καὶ δυσδιεργέ- 

τοὺς ἐφ᾽ ἃς ἄν πράξει ἐξορμήσωσιν. ἢ. Ὑγρότης δὲ με- 
χρία μὲν εὐτύπωτα τὰ κατ᾽ αὐτὴν τελούμενα δείκνυσιν, 
ἐπιταϑεῖσα δὲ διαρρέοντά τε καὶ ἀφανιζόμενα, ὥσπερ καστὶ 5 
ταῖς σφοδραῖς ξηρότησιν" ἢ γὰρ δὴ μετρία ξηρότης ὧδε 
εὐχίνητόν τε καὶ κοῦφον τὸ πνεῦμα δείκνυσιν. 8. “Α δ᾽ ἐν 
τοῖς πλάτεσι καὶ συμπλοκαῖς τοσούτων ποιοτήτων ἀναφαί- 
γεται, μακρὸν ὧν εἴη καϑ' ἕκαστα διεξιέναι τῷ λόγῳ. καὶ 67 
φὰ μὲν ἑκάστης ἐπιχρατησάσης ἔν ἐγκεφάλῳ ποιότητος γνῶω- 1ὸ 
Ῥίσματα ἔχεις ἑτέρωϑεν μαϑεῖν" τὰς δ᾽ ἀπὸ τῶν συμισελο-- 
χῶν τῶν ῥηϑεισῶν ποιοτήτων ἀναφαινομένας διαφορὰς τῶν 
φρονήσεων ἔχεις. καὶ ἀπὸ τῶν ῥηθέντων ἤδη τεκμαίρεσθαι, 51 
καὶ μετασκευάξειν τὲ καὶ μετακεραννύειν προσηκούσαις 
διαίταις τὰ Ζείποντα. 9. Δεῖ γε μὴν ἕκαστον τῶν περὶ 15 

φοῦτο ἐσπουδακότων τὴν καϑ᾽ αὐτὸν σκοπήσαντα φυσικὴν 
συμμετρίαν, ὁποία τις ἐν ἐγκεφάλῳ ἔνεστι, πρὸς ταύτην 

καὶ τὴν κατ᾽ αὐτὸν ἀποτείψειν δίαιταν, εἰδότα, ὡς τοῖς μὲν 

ὁμοίοις διατηροῦνται αἱ κράσεις, κολάζονται δὲ τοῖς ἐναν-- 
«ἰοις. 10. Οὐ δεῖ δὲ λεληϑέναι ὡς καὶ τὰς φυσιχος τοῦ 20 
ἐγκεφάλου ἐκροὰὺς ἀεὶ ἀναστομοῦν προσήκει, οὐ μετρίως 
ἐνοχλούντων τῶν ὀφειλόντων καϑαίρεσϑαι ταῖς τοῦ σπινεύ- 
ματος προύδοις" οὐχ ἧττον δὲ καὶ τὰς ἐφεξῆς λοιστὰς παν-- 
τὸς τοῦ σώματος συνήϑεις ἐκκρίσεις, ἐπεὶ καὶ αὗται ἐνοχλεῖν 
ἀτμίζουσαι πεφύκασι τῷ πνεύματι. 11. Οἷς δὲ καὶ ταῦτα 25 

εἴωϑε φαρμάκοις βοηϑεῖσϑαι, προϊόντες ἰδίᾳ γράψομεν. 
αὖϑις δ᾽ ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος ψυχικὰς δυνάμεις καὶ τὰ 608 
κατ᾿ αὐτὰς πάϑη τῷ λόγῳ ἐπανέλθωμεν. 

Κεφ. ιη΄. Περὶ τῶν κατὰ τὴν αἴοϑησιν παϑῶν, 

1, Καὶ τοίνυν τοῦ καϑ' ὃν ἐνεργεῖται ἡ κοινὴ αἴσϑησις 30 
φόπου πεπονϑότος, ἤτοι παντελὴς κατάληψις τῶν αἰσϑη- 

τηρίων γίνεται, ἢ πλημμελής, ἢ διά τινας ἐκεῖ ποῦ ἐσιρ-- 
θυέντας χυμούς, ἢ ἀποδοϑέντας ἀτμούς. καὶ ταύτῃ μὲν 
τῶν λυπούντων ἢν ἐγχωρῇ καϑαιρομένων ἣ αἴσϑησις ἐπ-- 

ἀνέρχεται. . “οστερ δὲ τῷ πλήϑει καὶ τῇ ποιότητι τῶν 35 
“ἐνοχλούντων χυμῶν καὶ ἀτμῶν κατάληψις αἰσϑήσεων γί- 
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ψεταῖγ οὕτω δὴ ϑυσαισϑησίαι, μδτρίων ὄντων τῶν λυσούν- 
φων. 8, ᾽,41λλ᾽ ὧδε δεῖ τὸν λυποῦντα χυμὸν τεκμαιρόμες 

82 ψον ἀπὸ τὸ τῶν συνεδρευόντων συμπτωμάτων ᾿ καὶ τῆς 
σιροηγησαμένης διαίτης, καὶ τῆς ἡλικίας καὶ ὥρας, καὶ κα- 

οϑόλου κράσεως, τὰ ἀφτμίζοντα ἢ ἐπιρρέοντα καταστέλλειν 
καὶ καταχεραννύειν φοῖς ἐναντίοις" χαὶ καϑαίρειν ὁπότε 
δεῖ, καϑὼς ἑξῆς ἐροῦμεν. 4. Καὶ αἴσϑησις μὲν οὐ φιλεῖ 
σιώσχουσα συνεχῶς ἀνέχεσϑαι, σωματώδης οἷον οὖσα τῆς 
ψυχῆς δύναμις, καὶ μεγίστην κοινωνίαν πρὸς τὸ σῶμα 

609 ἔχουσα, ἀμέλει μήτε ῥᾳδίως τοὺς καφαλαμιβανομένους φταύ-- 
τὴν ἐπανέρχεσϑαι, μήτ᾽ ἐπανερχομένους πολλάκις τοῦϑ'᾽ εἷστο-- 
Μιένειν. ὅ. Καὶ εἴρηται σερὶ ταύτης καὶ πρότερον. αἱ 

δ᾽ ἐφεξῆς ταύτῃ μὴ πόώνυ τι κοινωνοῦσαι τοῦ σιάχους τοῦ 
σώματος μάλλον ταύτης τῶν λυπούντων ἀνέχονται, ὥστε 

- δα μηδὲ ῥᾳδίως ὧδε τὸ ζῴον φϑείρεσϑαι, κἂὶ μάλιστα ἢν 
δυσκρασία ἢ ψιλὴ τὸ ἐνοχλοῦν. 

Κεφ. ιθ΄, πρὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν κατὰ τὸ φανταστικὸν 

καὶ μνημονευτικὸν καὶ λογιστικὸν παϑῶν, 

1. Καὶ δη τοῦ φανταστικοῦ πιάϑος, τὸ μὲν ἤδη κατα-- 
20 κυριεῦσαν καὶ σιερισχόν, τὸ μὴ ἐπιγινώσκειν τοὺς πάσχον-- 

τας, ἃ πολλάκις τεϑέανται, αὐτῷ δηλονότι σιροδιαβιβάσης 

«ῆς κοινῆς αἰσϑήσεως" μήσιω δὲ κατακυριεῦσαν τὸ πάϑος, 

ὀψὲ γοῦν τούτους ἀνασιείϑει τὰ συνήϑη σφίσε ϑεάματα 
ἐπιγινώσκειν. ἃ. Προκαταβολαὶ δὲ τοῦ πάϑους καὶ ἄλλως 

"Ὁ οὐχ ὑγιῶς τῆς κατὰ τοῦτο ἐνεργούσης δυνάμεως, τό,τε τὰ 
ἠσϑηϑέντα "μὴ ῥᾳδίως βουλομένους ἀνατυποῦν καὶ τὸ τὰ 

5838 καϑ᾽ ὕπνων ϑεάματα ϑορυβώδη τε καὶ ἀσυνάρτηφτα φαί-- 
γεσϑαι, ἀλλόκοτά τς καὶ τῶν συνήϑων ἀπεοικότα. 8. Καὶ 

70 ταῦτα μὲν μολυνομένου γίνεται τοῦ πνεύματος, ἤτοι δυσ-- 

30 κρασίᾳ τινί, ἢ διεφϑορότων τινῶν ὧδε ἀτμιζόντων χυμῶν. 
4. Καὶ τοὺς μὲν ἐπικρατοῦντας χυμοὺς ἔχοις ἂν ἑτέρωϑεν 
μαϑεῖν" αἷς δ᾽ ὧν διαίταις προϊόντος μαϑήσῃ τοῦ λόγου. 

ὅ. ᾿“ντιπαράκειται δὲ τῇ φαντασίᾳ μνήμη, ταμεῖον οὖσα 
ὧν ὧν αὐτῇ τῆς φαντασίας παραλάβῃ τύπων. 6. Πάσχει 

85 δὲ καὶ ἥδε, ἤτοι δυσκρασίας καταλαβούσης τινός, ἢ χυμοῦ 
ἐπισκήψαντος. καὶ πάνυ μὲν καταληφϑείσης τῆς μνήμης, 
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ἐς ἀμνηστίαν χωροῦσιν ἄνϑρωποι, ὧν πάλαε ἐν γνώσει 
γεγόνασι. μέτρια δ᾽ ἐπὶ μετρίοις πάϑεσι γίνονται τὰ συμ- 
σατώματα. 7. Εἰ δὲ τισιν ἔξωϑέν τε καὶ ἔσωϑεν στροβού- 
μενός τις περιστάσεσιν, οὐχὶ ῥᾳδίως εἰς μνήμην ὧν ἂν 
δέηται ἔρχεται, τῆς πλεονεκτούσης ταῦτ᾽ οἴου φϑονείδος ε 

εἶναι" ὑπεξισταμένης ἀεὶ τῆς ἀσϑενεστέρας τῇ ἰσχυροτέρᾳ 
τῆς ψυχῆς δυνάμεως ἐνεργείᾳ καϑάπερ καπὶ τῶν αἰσϑη- 
τῶν τούτων ἰδεῖν ἐστὶ συμβαῖνον ἐκνικῶντος τὴν ἐφ᾽ ἕτερα 
αἴσϑησιν τοῦ φϑάσαντος τῶν κοιλούντων πρὸς ἑαυτὸν τὴν 
αἴσϑησιν ἐπισπάσασϑαι. 8, Καὶ μνήμης μὲν παϑούσης, 10 
ἀπαϑὴς ἂν ἔτε τηροῖτο φαντασία" ὥσπερ δὴ καὶ φαντασίας 71 
παϑουμένης, ἔτι ἂν τηροίη μνήμη τὴν ἑαυτῆς ἐνέργειαν. 

9. Τοῦ μεταξυ δὲ τούτων τόπου καταδεδεγμέψου τὸ πάϑος, 
ἐφ᾽ ᾧ δὴ τὸ λογιστικὸν ἡμῶν ἱδρύσϑαι φασίν, οὐκ ὧν καὶ 
φαῦτα ἔξω τῆς συμπαϑείας γένοιντο. ὥσπερ γάρ τινος ι5 
ἐπόσιτου καὶ διεξαγωγέως τοῦ λογιστικοῦ ἐπὶ τὰς μετ᾽ αὐτὸ 
φελοῦντας δυνάμεις, αὐτοῦ μὲν ἀπαϑοῦς ὄντος, αὐτῷ τε 

καὶ τοῖς ἔξωϑεν τὰ τῶν λοιπῶν πάϑη ῥάδιον γνωρίζεται, 

αὐτοῦ δὲ πεπονϑότος, ἥ φε μνήμη καὶ ἡ φαντασία ἀπό- 
λωλεν. 10. ᾿Ενϑα γὰρ ὁ “υρύτανίς ἐστιν ὁ πεπονϑώς, πῶς 20 

οἴει τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν διοικετὰς διατεϑεῖσϑαι: ἑνὸς δὲ μόνου 
τούτων πεπονϑότος, εἰχοὸς τὸν πρύτανιν ὑγιαίνοντα ταῖς δ4 
ἄλλου κεχρῆσϑαι δυνάμεσι. 11. Καὶ ταῦτα μέν, ὡς εἴρη 
ται, χυμοῖς ἢ τοῖς ἐξ αὐτῶν ἀτμιοῖς σ:άσχειν εἴωθεν" ἃ δεῖ 
μετακερανγύντας καὶ καϑαίροντας τὸ ἀσφαλὲς τοῖς κάμνου-- 25 
σιν οὕτω χαρίζεσϑαι. 

[] " " ᾿ 

Κεφ. κ΄. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τὸ δοξαστιχὸν τε χαὶ διανοητικὸν 

παϑῶν. 

1, Περὶ δὲ τοῦ δοξαστικοῦ τῆς ψυχῆς καὶ ἔτι τοῦ δια- 
»οητικοῦ ἀπορεῖν. εἰχός, πῶς τιοτε χαὶ ταῦτα πάσχει, μήτ᾽ 30 
οἰκείας ἕδρας αὐτοῖς ἀποδιδομένης τῷ λόγῳ, μήϑ' οὕτω 
κοινωνοῦσι τῆς ὕλης" “0 μὲν γὼρ φανταστικὸν τὸν ἔμ- 72 
δροσϑὲν εἴληχε τύπον, μνήμῃ δέ γε τὸν ἀντικείμενον" ὧσ- 
στρ αὖ τὸν μεταξυ τούτων τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς. δόξης 
δὲ καὶ διανοίας ἀγνοοῦμεν τὸν τόπον. ἢ. Ἢ δῆλον ὡς 35 
ταῖς μὲν ἡ ψύχη τῶν δυνάμεων καϑ᾽ αὐτὴν οὖσα κέχρη-: 
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φαι καὶ ἐνεργεῖ, ταῖς δ᾽ αὖ ἐπικοινωνοῦσα. τοῦ σώματος; 
καὶ ὁπόταν μὲν ἢ, τὸς ἀπ᾽ αἰσϑήσεως τὸ καὶ φαντασίας 

ἀναληξα μένη ἐνεργείας ἢ μηδεμιᾶς τινος οὔσης βλάβης τῷ 

ᾧ συνάπτεται πγνεύματι, οὐδέν τι δέος ἐπισημαίνει τὰν-- 

5 ϑρώπῳ. 8. ᾿Επειδὼν δ᾽ ἤτοι χρωσϑῆναι ἢ ψυχϑῆναι ἢ 
ξηρανϑῆναι ἢ ἄλλως πῶς ἀλλοιωϑῆναι τούτῳ συμβῇ, αὐτὴ 

μὲν οὔτω καϑ' αὑτὴν πάσχει, φϑάνει δὲ ὑποσημαίνουσα 
τοῖς αἰσϑητοῖς τὰ δόξαντα παραδειγματίζουσα" ἃ γὰρ ἂν 
φύχῃ παραδεξαμένη, «ὴν ἀρχὴν ἀπ᾽ αἰσϑήσεως εἰληχότα, 

10 φαῦτ᾽ οἴεσϑαι δίδωσι τὸν κάμνοντα πάσχειν. 4. Ξηρότη- 
φος μὲν γὰρ καταλαβούσης, ὡς ὀστράκινος τις ὦν, δέδοικε 
προσβαλεῖν φιψι σκληροτέρῳ, ὡς μὴ πιροσαραχϑείη. ἔσϑ᾽ ὅτε 

73. δὲ φεύγει τὸ ὕδωρ ἀγνοουμένου ἤϑη τοῦ ὑγροῦ τἀνθρώπῳ 
ὅδ τῇ σφοδρᾷ τοῦ πνεύματος ξηρότητι, καϑάπερ ἐπὶ τῶν ὑδρο-- 

18 φοβικῶν ἰδεῖν ἔστιν. ὄ. ᾿γγρότητος δὲ σιλημιμυρούσης, δέ- 
δοικέ τις διὰ τάφρων καὶ γεφυρῶν χωρεῖν, ἄλλως μηδέν τε 
σ΄άσχων κακόν" ψύξεως δέ, τὸ πάντας φεύγειν καὶ δειλαί-. 

ψεῖν πρὸς τὰς ἀπαντήσεις. τὸ δ᾽ ἐξορμᾶν καὶ ἄλλεσϑαι 
καὶ ἀστατεῖψ, ϑερμότητος ϑακγώδους. 6. Καϑ' ὅσον δ᾽ ἂν 

20 καὶ αἵδε αἱ ποιότητες ἀπὸ χειρόνων καὶ ἐπὶ μᾶλλον διεφϑο- 
ρότων χυμῶν συνίστανται, τό,τα πνεῦμα χειρόνως πάσχει, 
καὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸ δοξαστικὴ τῆς ψυχῆς δύναμις ἀτοπώτερα 
δίδωσιν οἴεσϑαι. 7. Καὶ σχολῇ γ᾽ ἄν εἴ τις οὐχ ὀρϑῶς κρί- 

γεῖιεν ἁλοὺς ὡς οὐ καλῶς ῆ δόξα οἴεται. ἀπὸ παϑῶν γάρ 
6 τίνων κατὰ τὸ σῶμα συστάντων, ψευδεῖς τινας παραλα- 
ϑοῦσα προτάξεις ἢ δόξα, ἀπάτην συμπεραίνει τἀνϑρώπῳ" 

καὶ σχολῇ γ᾽ ἂν τις διακρὲν ει τοῖς ἀπάτας στδριουσίᾳ συγ-- 

σεως. 8. Καϑά φασι καὶ τὸν εἰπόντω φιλόσοφον, φί πκοι- 

γὸν κυνὶ καὶ βαλανείῳ; ἐκ τῶν εἰκότων τουτὶ συλλογισάμε-- 

30 Ψον᾽ καὶ τοῦ ὑδροφοβικοῦ ἀπαλλαγέντα νοσήματος, ϑερ-- 
74 μοῖς χρησάμενον ὕδασι κατὰ κεφαλῆς καὶ τοῦ λοιποῦ σώ- 

ματος. 9. Σύ τε αὐτὸς οἶσϑα, οἷς ἔναγχος αὐτὸς σαυτοῦ 

μᾶλλον ἐπὶ ταῖς τυχούσαις ταραττόμενος οἶσϑα τιροφάσε- 

σιν, οὐκέτε ἡδὺς καὶ εὐπρόσιτος ὧν, καϑὰ δὴ τὸν ἅπαντα 

56 διετέλεις χρόνον, καὶ τὴν αἰτίαν ἐζήτεις. φλέβα δὲ τεμῶν 
δι᾿ ὃ κατήπειγε τόνε πάϑος, ἐπεὶ διεφρϑορὸς αἷμα τεϑέα- 

σαι, ἢ τὴν αἰτίαν ἐμάνϑανες, καὶ κοιγὸν ἡμῖν ἐποιοῦ τὸν 
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λόγον" καὶ τοῦδ᾽ ἕνεκα οὐκ ὀλίγα, ὡς οἶσϑα, διειλέγμεϑα. 
καὶ τὸ μάλιστά σε πεῖσαν, τοῦτ᾽ οἶμαι ἀξιῶσαί με τουτὶ 

τὸ βιβλίον ἐκδοῦναί σοι, ἅτε περιόντος τοῦ ἀξιώματος, ὡς 

ταῖς τοῦ σώματος κράσεσι τὸ τῆς ψυχῆς ἤϑη συμμετατίϑε-- 

φαι" οὐκ αὐτῆς δηλονότι κατὰ τὴν ἑαυτῆς ἀλλοιουμένης 5 
οὐσίαν, ἀλλὰ ταῖς ἐξ αὐτῆς μᾶλλον εἰς τὸ σῶμα δυνάμεσι 
γνωριζομένης τῆς ποιᾶς ἡμῶν κατὰ τοὺς χυμοὺς καταστά-- ᾿ 
σεως. 10. δὶ δὲ δυοῖν ἀνθελκόντοιν, νοῦ δηλαδὴ καὶ κρά-- 
σεως, ἐφ᾽ ὃ ἂν ῥέσποιμεν καὶ τὸ λοιπὸν συνεφέλκεται, οὐκ 
ἄναιρεῖ φὸν λόγον τοῦτο τῆς κράσεως" τῷ γάρ τοι χρόνῳ τὸ 
εἰκὸς τὴν κρᾶσιν συμμεταβάλλεσϑαι τῇ ἀμείμονι βιαξομέψην 

ἕξει, ὥσπερ αὖϑις καὶ τἀναντία ταῖς ἀντικειμέναις δοσαῖς γί-- 70 

ψεται. 11. Καὶ τὸν μὲν περὶ ἡϑῶν μεταβαλλομένων ταῖς 

φοῦ σώματος κράσεσι λόγον, οὐ πάνυ τοι ὧδε προσήκοντα λέ- 

γεσϑαι, ἐν ἄλλῃ σκέψει ἀποταμιεύεσϑαι ἄμεινον. εἴη δ᾽ ἄν τὸ. 
σοτε ἰδίῳ περί τὸ ψυχῆς καὶ τῶν κατ᾿ αὐτὴν ἠϑῶν φᾶναι, ἔτι 
δὲ ἐνεργειῶν καὶ κοινωνιῶν σιρῦς τε τὸν αἰσϑητὸν καὶ νοη-- 
τὸν διάκοσμον" τὸ δὲ νῦν ἔχον, ἐς ἄλλο τείνοντος τοῦ σκο-- 
σοῦ, ἐκείνῳ καὶ τὸν λόγον ἀποδοτέον. 12, ,1λλ᾽ ἐπειδὴ σεέρας 
τῆς κατ᾽ αὐτὸν προϑέσεως εἰλήφει ὃ λόγος, ἱκανὸν τὸ μέτρον 20 
αὐτῷ περιεϑήκαμεν καὶ ὅσον εἰκὸς ἦν εἰς ϑεωρίαν καὶ λογι-- 
κὴὴν ἐπίσκεψιν τῷ λόγῳ ἐνδιατρίψαμεν, ὧδέ στη καὶ καταπαύ-- 
σωμεν. 18, Τῷ μετὰ τοῦτον δὲ λόγω προσαποδώσομεν, ὅσον 

ἔς τε δίαιταν καὶ φαρμακείαν προσήκει, ὡς ἂν τῇ κατ᾽ αὐτὸν 
ἀγόμενος ὑφηγήσει τὴν ϑ᾽ ὑγίειαν ἀκραιφνῆ διατηροίης καὶ 87 
τὸ ψυχικὸν σοι σινεῦμια διαυγέστερόν τε καὶ λεπτότερον ἡ. 

καὶ τὰς κατ᾽ αὐτὸ ἐμφάσεις ἀπὸ τοῦ νοῦ προηγμένας ἀκραι- 
φνεστέρας δεχόμενος καὶ μέχρις ἡμῶν τἀμείνω διαβιβάζοις 
ϑεάώματα, ἵν᾽ ὥσστερ τῶν ἄλλων σοῦ καλῶν οὕτω καὶ τῆς κατά 76 
σε κοινονήσωμεν ϑεωρίας. καὶ ταῦτα μὲν ἄγοιτο κατὰ τὸ τῷ 30 
ϑεῷ δοκοῦν ἐπὶ τἄμεινον. 14. “Πμῖν δ᾽ εἴη ταῖς σαῖς ἀγο-- 
μιέναις εὐχαῖς ὀψὲ ποτε καὶ περὲ τοιαύτην ἀσχοληϑῆναι 
ἐπίσκεψιν. τὸ γὰρ νῦν ἔχον πλεονεκτεῖν δοκοῦσιν αἱ ἐπ ἄλ-- 
λας ῥοπαὶ τῶν ψυχιχῶν δυνάμεων. ϑείου δ᾽ ἐπιπνεύσαντος 

σινεύματος, πείϑομαι ῥᾷστα μετασχευασϑήσεσϑαι τὸ πρόσ- 35 
υλον τοῦτο καὶ χαμερπτς ἡμῶν φρόνημα. καὶ τὸν νοῦν ἡμῶν 
μεταιωρισϑήσεσϑαι καὶ ἐφέψεσϑαί σοι χειραγωγούμενον. 
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ΦΦΟΤΟΣ 8. 

“Προοίέμεον. 

77 1. ποῖόν τι ἐν ταῖς κατὰ τὸν βίον ἡμῶν χρήσεσι 
σιροδιανοούμενοι δρῶμεν, πρῶτον μὲν διανοίᾳ τὰ δέοντα 
συλλογιζόμενοι καὶ τοὺς λόγους τούτων καὶ τὰς αἰτίας ἐξ-- 

ευρίσκοντες, εἶϑ᾽ οὕτως τὰς εἰκόνας τούτων τῇ φαντασίᾳ 
5 διαγράφοντες, ὀψέ ποτε τοῖς ἔργοις ἐπιχειροῦμεν (μὴ γὰρ 
ἄλλως οἷόν τ᾽ ἐστί, δεόντως προαχϑῆναι τὰ ἐγχειρού μενα), 
τοιοῦτον τε κἀνταῦϑα δεῖ διασιράξασϑαι. ἃ. Τοῦ γὰρ δὴ 
λόγου περὶ τὴν ἐνισταμένην ὑπόϑεσιν μεϑόδους ἐξευρηκό- 
τος, διὰ τίνος ἡ ψυχὴ συνάπτεται τῷ σώματι, καὶ ὅπως 

62 δ αὐτοῦ τὰς καϑ'᾽ αὐτὴν ἡμῖν ἐνεργείας ἐνίησι, καὶ ὧν 
σφαλέντων οὐκ ἀκριβεῖς ἡμῖν ἀποδίδονται αἱ ἐνέργειαι, λοι- 
συ σιροσήκει σχέψασϑαι, αἷς τισε δέον κεχρῆσϑαι διαίταις, 
καὶ δὲ ὧν φαρμάκων τὰ πεπονϑότα ἰῷτο ἄν τις. οὕτω γὰρ 

78 προβάσης τῆς ὑποθέσεως τέλος ἂν αἴσιον ἡ κατ᾽ αὐτὴν 
16 ὑπόϑεοις σχοίη. 8. ᾿Επεὶ τοίνυν, ὡς καὶ σπιρότερον εἴρηται, 
κατὰ τὰς πέψεις τὲ καὶ τὸς τῶν χυμῶν ἐπικρατείας ὁ λόγος 
οἶδε καὶ τὸ ἐν ἡμῖν πνεῦμα συμμεταβαλλόμενον, σκεσυτέον, 
ὅπως ὧν αἵ τὲ πέψεις γίνοιντο κατὰ λόγον καὶ αἱ τῶν χυ- 
μῶν κολάξοιντο ἀμετρίαι. οὕτω γὰρ πρὸς τῇ τοῦ πνεύμα- 

20 τὸς καϑαρότητι συμσαρομαρτοίη ἂν καὶ ἡ τοῦ ὅλου ὑγεία 
σώμιατος. 

Κεφ. α΄. Περὶ τῶν κατὰ τὴν πέψιν γινομένων παϑῶν. 

1. Καὶ ἀπεψίαι μὲν γίνονται ἤτοι τῷ ποσῷ βαρύνου- 
σαι τὴν κοιλίαν, ἢ τῇ ποιότητε ἐπικρατοῦσαι, ἢ αὐτῇ τῇ 

25 τῶν τροφῶν ἰδιότητι, ἢ χυμὼν ἀλλοκότων ἐγκαϑημένων. 
08 τῷ στόματι τῆς γαστρός, ἢ συνήϑων γυμνασίων, ἢ ἐκκρί-, 

σεωὼν ἐπεσχημένων, ἢ τινος παραπλησίου ἐμποδὼν προσ-ὶ 
ἰσταμένου τῇ ἀλλοιωτικῇ δυνάμει. ἃ. Καὶ τὼ μὲν τῷ ποσῷ 
λυποῦντα πρόδηλον καὶ τὴν αἰτίαν ἔχει, ἐκνικωμένου τοῦ 

30 πέττοντος ϑερμοῦ τῇ ποσότητι τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ πεντομένης 
φροφῆς. 8, Θεραπεία δέ, τὸ σπιαλενδρομῆσαι εἰς τοὔλαττον 
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φοῦ ποσοῦ τῆς τροφῆς καὶ ϑερμοῖς μετρίως προσάρμασε 

καὶ τονωτικοῖς ἐπαναλαβεῖν καμοῦσαν φὴν δύναμιν. 4. Τὰ 79 
δὲ τῇ ποιότητι ἀδικοῦντα ἐστιν ὅσα σφοδρότερον ἤ ψύχει 

ἢ ϑερμαίνει ἢ ἄλλως λυπεῖ τὴν γαστέρα. ἡ γὰρ κατὰ φύ- 

σιν πέψις μετρίᾳ ἐνεργεῖται ϑερμότητι καὶ ὑγρότητι. ἂν 5 
δέ γε αὗται αἱ ποιότητες κολάζωνται ἢ ἐπιτείνωνται, εἰκὸς 

ἐνταῦϑα τὴν πέψιν διαμαρτάνειν. 

Κεφ. β΄. Περὶ διαγνώσεως τῶν κατὰ τὴν γαστέρα πλεοανσάντων χυμῶν. 

1. Καὶ ἑκάστη μὲν φυσικὴ κρᾶσις γαστρὸς οἰκείοις ἡ 
γέγηθε διαιτήμασι, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις κολάζεται" σταϑοῦσα 10 
δὲ τινα δυσχρασίαν ἡ γαστὴρ τοῖς ἐναντίοις ἐπανασώζει 
φὴν δύναμιν. ἃ. Κἀν μὲν ἐπὶ πολὺ καὶ πλέον δηλαδὴ τοῦ 
συνήϑους χρόνου τῇ γαστρὶ τὰ σιτία ἐνδιατρίψη καὶ βαρύνῃ 
ταύτην, ἐρυγαί τε ὧσί τινες ὀξωδεις, ἢ καὶ αὐτὴν ἁπλῆν 64 
φὴν τῶν σιτίων ποιότητα υὑτεεμραίνωσι, «τάρεξ ὁστοοιασοῦν τὸ 
ἑτέρας ποιότητος ψύξιν ἐπικρατεῖν ὧδέ φαμεν. 8. ᾿]λίγε 

γου δὲ ταράττοντος, καὶ συχνῶν ἀναβραττομένων πτυσμά- 
των μεϑ' ὑγρότητος ταύτην ὁρίζομεν εἶναι. ξηρότητος δὲ 
ἐν τῇ γλώττῃ οὔσης, καὶ ἐπιϑυμίας ποτοῦ μετώ τινος 
αὐχμοῦ καϑ᾽ ὅλον τὸ σῶμα, ξηρότης τὸ ἐπικρατοῦν ἐν-- 20 
φαῦϑα. καὶ ὧδε μὲν τοῖς ἐναντίοις ἰάσῃ τὴν δυσκρασίαν. 80 
4. Θερμότητος δὲ ἐπικρατούσης, ἔσϑ᾽ ὅτε μὲν δίψαι συν- 
εδρεύουσι, καὶ μάλιστα, ἢν μετὰ ξηρότητος 7 τὸ πάϑος. 
αἴσϑησις δὲ ϑέρμιης περὶ τὸ σπλάγχνον, καὶ ἐρυγαὶ τὸ 
“λέον ἔνϑερμοϊ τε καὶ κγισσώδεις ἀναφέρονται, καὶ ξηρό- 95 
τῆς στερὶ φὸ στόμα, καὶ ἐπιϑυμία ψυχρῶν. καὶ ἁπλᾶ μὲν 
ἐφ᾽ ἁπλαῖς στοιότησι τὼ συμπτώματα, συμσπεπλεγμένα δὲ 

ἐπὶ συμτεπλεγμέναις ὠποδίδονται. ὅ. Περὶ δὲ τῶν νθυ- 
φῶν ὧδε σκειυτέον" ἣν τὰ προσαγόμενα σάγυ “Ψυχρὰ ἤ 
ϑερμὰ ἢ, ἢ δύσπεπτα, ἢ κακοστόμαχα, οὐχ ἧττον τῶν 30 
προτέρων τῆς συνήϑους πέψεως ἐξιστώσι τὴν γαστέρα. 
0. Καὶ δύσπτεσιτα μέν, ὅσα νευρώδη καὶ ἰνώδῃ καὶ κητώδη 
ἐν ἰχϑύσιν, ἔτε δὲ σκληρὰ καὶ κατεσκληρότα, καὶ το σελείω 
δὲ τῶν ταρίχων, καὶ ὅσα κεφαλόρριζα ἐν- λαχάνοις, καὶ ὑφ᾽ 
ἕν εἰσιεῖν, πάντα τὰ γεώδη καὶ ἀντίτυπα. κἄν που τύχῃ θὅ 
ταῦτα καλῶς πεττόμεγα, οὐ τὴν φύσιν ἐξηλλάχϑαι τούτων 

΄ 
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ὧδέ φαμεν, ἀλλὰ τῇ ἐσπικρατούσῃ ἐν αὐτοῖς ποιότητε σὐγ-- 
κρασίν τινὰ πρὸς νὴν τῆς γαστρὸς γενέσϑαι. 7. ᾽Δεὶ δὲ 

81 συμμετρίᾳ κράσεων ἄμεινον ἀκολουϑεῖν αἱ πέψεις πεφύ-- 
κασιν" ἃ δ᾽ ὡς κακοστόμαχα ἠτεετυτῆσϑαι λέγομεν, τῷ ἐκχ-- 

δλύειν ταῦτα τὸ τῆς κοιλίας στόμα φαμέν. εἰσὶ δ᾽ ὅσα 
λιυτώδη τε καὶ ἐλαιώδη, χαλαστικὰ τὴν φύσιν πάντα τυγχά-- 
γοντα. 8. ᾿Αἰντίκειται δὲ τούτοις τὼ στύφοντα, ἄτε το-- 
γοῦντα καὶ ῥωνγνύντα τὸ τῆς γαστρὸς στόμα. πέψις γὰρ 
ῥᾳδίως ὧν ἀμαρτηϑείη, μὴ πρὸς ἑαυτὴν περιπτυχϑείσης 

10 τῆς γαστρὸς καὶ συνϑλιψάσης τὴν ἐνασεειλημμένην τροφήν. 

ταῦτα δὲ, ὡς εἴρηται, χαλῶντα τὸν τοιοῦτον τόνον τῆς γα- 
στρὸς καὶ ἀπεπτεῖν ταύτην σταρασκευάζει. 9. "“λλον δὲ 
τρόπον οἱ ἐγκαϑήμενοι χυμοὶ τῇ γαστρὶ προσίστανται ταῖς 

σέψεσι, τῷ μὴ ἀμέσως δηλαδὴ ταῖς προσληφϑείσαις τρο- 
15 φαῖς ὁμιλεῖν τὴν γαστέρα. καϑόσον γὰρ ἂν διαφύγοιεν τὴν 
ταύτης ὁμιλίαν τὰ προσαγόμενα, κατὼ τοσοῦτον εἰκὸς καὶ 
τὴν πέψιν αὐτῶν διημαρτῆσϑαι. 10. δὲ δὲ καὶ πάνυ 

66 μοχϑηροὶ εἶεν οἱ ἐγκαϑήμενοι χυμοί, μείζους καὶ αἱ ἀπε- 
ψίαι καὶ τὸ συνεδρεύοντα συμπτώματα φαίνονται. γνοίης 

20 δ᾽ ἄν τούτους τῷ τε βάρει τῆς γαστρὸς καὶ τῶν λοιπῶν 
89 σπλάγχνων, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ταῖς ἐμφαινομέναις τῇ γλώττῃ 

σοιότησι τεκμαιρόμενος. 11. ᾿Οξύτητες γὰρ καὶ στρυφνό- 

φητες, ἀἁλυκότητές τε καὶ σειχρότητες καὶ ἀνώμαλοι ἀηδίαε 
καὶ σιαραπυλήσιοι ἐρυγαί, ἰχϑυώδεις τε καὶ ἰλυώδεις καὶ βρω-- 

25 μώδεις καὶ ἀλλόκοτοι ποιοτήτων αἰσϑήσεις περὶ τὸν ἀν- 
ϑρωπον», δήξεις φε τοῦ τῆς γαστρὸς στόματος, καὶ νυγμοὶ 
καὶ βάρη καί τινὰ παρασυλήσια συμπτώματα, ἃ δὴ τοὺς 

ἐπικρατοῦντας ὧδε χυμοὺς σημαίνει. 12. Ὅσα δὲ βάρη 

κεφαλῆς ἐντεῦϑεν ἀναφαίνεται, καὶ ἴλιγγοι καὶ ἀγρυπνίαι 

30 καὶ ὕσευνοι μᾶλλον τοῦ δέοντος, ἤχοί τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν 
καὶ μᾶλλον τὼ ὦτα, σκοτόδινοί τὲ καὶ ϑορυβώδεις καὶ κω-- 
ειατώδεις ὕπνοι, καὶ ἀλλόκοτα ἐνύπνια, μακρὸν ἂν εἴη ἐσ-- 
εξιέναι τῷ λόγῳ, σπλὴν ὅσον δ αὐτῶν σημᾶναι τουὺς ἐπι- 
κρατοῦντας χυμούς. 18. Καὶ ἴλιγγοι μὲν καὶ ὀξώδεις στοι-- 

36 ὁτήτες, τό,τε ἄδιψον καὶ οἱ κωματώδεις τῶν ὕπνων, βάρη 
φε κεφαλῆς καὶ βομβώδεις ἤχοι, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἄλογοι 
ὀρέξεις, τὸν φλεγματώδη χυμὸν ἐπικρατεῖν σημαίνουσιν. 
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14. Ὃ δὲ ἁλυκὸς χυμός, φλεγματώδης καὶ αὐτὸς τυγχάνων 
καὶ τῇ ἐξ αὐτοῦ ποιότητι τὴν γλῶτταν διατιϑεὶς τυλεονεκτεῖ 83 
φῷ δίψαν ἐμστοιεῖν τοῖς ἔχουσιν, οἵ δὴ καὶ σείνοντες ἀκαί- 
ρὼς οὐχ ἧττον τῶν προτέρων βλάπτονται. 1Ὁ. Στρυφνό- 
φῆτος δὲ περὶ τὴν γλῶτταν αἴσϑησις, καὶ ξηρότητες «περὶ 5 
τὸ ἅπαν σώμνα, καὶ ϑορυβώδεις ὕπνοι, καὶ φοβερὰ ἐνύπνια, 
ἀϑυμίαι τε καὶ φόβοι, καὶ λύπαι ἐξ οὐδεμιᾶς ἀξιολόγου 
αἰτίας, τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ μᾶλλον τἀῦτα τεκμήρια. 
16. Δήξεις δὲ καὶ νυγμοί, καὶ καρδιαλγίαι, καὶ πικρότητες, 
καὶ σκοτόδινοι, ἔτι δὲ ἀγρυπγίαι καὶ ὀξεῖς περὶ τὴν κεφα- τὸ. 
λὴν καὶ τὰ ὦτα ἤχοι, ἑοῦ πιλρόχόλου ταῦτα χυμοῦ. 17. Οὐκ 
ἀγνοεῖν δὲ δεῖ, ὡς τούτων συμπλεκομένων συνείρεται καὶ 
σὰ ἐξ αὐτῶν συμπτώματα. ἔξεστί γε μὴν ἀπὸ τῶν ἀἁπλοῦ-- 
στέρων, καὶ περὶ τῶν συντεϑειμένων τεχμαίρεσϑαι. δεἐ δὲ 

καὶ εἰς ἀλλοκότους οἵδε κράσεις καὶ ποιότητας καὶ διαφϑο-- τ5 

οὰς μυρίας ἐκτραπεῖεν, ὁποίας τὲ καὶ ὅσας οἴεε συμπτω-- 

μάτων συνεστάναι ἰδέας, ὥστε καὶ τὸ πνεῦμα τουτὶ τὸ 
ψυχικὸν ϑορυβούμενον ἐκταράττεσϑαι. 18. ᾿Εώ γὰρ περὶ 
φῶν λοιπῶν νῦν λέγειν πνευμάτων, καὶ ταῦτα καὶ αὐτῶν 
συναλλοιουμένων, καὶ τὰς ἀπλανεῖς τῆς Ψυχῆς κρίσεις καὶ οα 
διαϑέσεις πλημμελῶς ἐξαγγέλλειν, ὥσπερ εἴ τινα τὴν ἀκοὴν 

κακῶς διατεθέντα καὶ παρυτυπωτικῶς ἀκούοντα, ὧν ἂν ὃ 
κύριος αὐτῷ ἐπιτάττῃ, διαφεύγει τὸ τὰ πλείω καὶ ἄλλα δρᾷ 
ἀντ ἄλλων, ἅτε πάσχων τὸ αἰσϑητήριον. 19. ᾿Αλλὰ τοὺς 
μὲν τοιούτους χυμοὺς οὕτως ἐγκαϑημένους διαγνους στερὶ 25 
φὴν γαστέρα ἰάσῃ, καϑὼς ἄν φαίημεν ἑξῆς προϊόντος τοῦ 

λόγου. 30. Ἤν γε μὴν καὶ περαιτέρω χωρήσωσε καὶ μέχρις 
αὐτῶν τῶν σπλάγχνων ἀφίκωνταε καὶ ὧδε στηριχϑύὦσι, χεῖ-- 
δον μὲν τ᾿ ὧν εἴη τὸ πάϑος, μάλιστα δὲ ἢν οἱ παχύτεροί 
φε καὶ γεωδέστεροι ὧδε ἐναπειλημι μένοι ὦσι χυμιοί. 31. ᾿Εν- 30 

φεῦϑεν γὰρ τὸ ὑποχονδριακὸν οὕτω καλούμενον πάϑος 
ον ἄρχεται ἀναφύεσϑαι, χείρους καὶ σφοδροτέρας τὰς ἀϑυμίας 

ἐμστοιοῦν, βάρους ἐγκειμιένου περὶ τὸ σπλάγχνα. καὶ ὕσονοι 
δὲ ϑορυβώδεις ὧδε καὶ ἐνύπινια ἄγρια ὡς ἐπὶ μελαγχολίας 
᾿μιελετωμένης. Καὶ ταῦτα μὲν ἰάσαιο ἂν ταῖς ἐκτεϑεισο-- 35 
μένοις σοι μεϑόδοις. ' 

1. , 28 



“0 

ν- 858 ΠΊΘΑΝΝΙΒ ΑΟΤΌΛΆΠ. 

09 Κεφ. γ. Περὶ τῶν κατὰ τὸ αἷμα παϑῶν. ᾿ 

γὰ ᾿πἶμα δὲ τῷ πλήϑει μὲν ἀδικοῦν γωϑρούς '48 καὶ 
8ῦ ὑπνώδεις, ἀποσίτους τὸ καὶ ἀδίψους σιοιεῖ, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ 

ἀλόγως ἱδρούῦντας " καὶ δλιγοτρόφοις δὲ οἵδε σιτίοις χαί-- 
δθουσι μάλλον, οὖς κενοῦν τοῦ αἵματος ἄμεινον, ἵνα πάλιν 
ἀρχὴν ϑρέψεως λαμβάνῃ τὸ σῶμα. πᾶν γὰρ τὸ πολύ φασι 
«ἢ φύσει πολέμιον. ὦ. ἊΠν δὲ εὐχῃ διαφϑαρέν, ἢ συσσα- 
συὲν ἀσιό τινος ψόϑου ϑερμότητος, ἢ κακοχύμων ἐδεσμά-- 
τῶν, μετρίως μὲν τοῦτο παϑόν, μετρίας τινὰς καὶ τὲς 

10 ἀνωμαλίας «ποιεῖται. ταῦτά τοι καὶ κενοῦν ὧδε προσήκει 

φὸ μοχϑηρόν, καὶ εὐχύμοις ἀναλαμβάνειν τὴν δύναμιν 
τροφαῖς. 8. Εἰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλο τραπείη εἶδος, καὶ τῆς οἰκείας 
ἐκσταίη “ποιότητος, ἐκεῖνα τῶν παϑῶν ὑποβάλλει, εἰς ἃ δὴ 

σιλεονάσαψεες οἱ μεταβεβλημέγνοι ἀφ᾽ αἵμωτος χυμοὶ τοὺς 
16 ἁλόντας διατιϑέασι. 4. Τοῦ γὰρ δὴ αἵματος ἤδη μετα- 
βεβλημέψου εἰς ἀλλοῖον χυμόν, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ τυνεῦμα 
μολύνεται, καὶ μελαγχολίας ὧδε π«΄ἀϑὴ συνίσταται, μέτρια 

μιὲν ἐπὶ μετρίαις μεταβολαῖς, χείρω δ᾽ ἐτοὶ μείζοσι. ὅ. Φό- 
80 βοι δὲ ἄρα ταῦτα καὶ ἀϑυμίαι, λύπαι καὶ παρανοήσεις, 

20 βάρη τε καὶ νωϑρότητες, καὶ ἐκλύσεις, ἀλογοί τὸ προϑυ- 
μίαι καὶ ἐξαναστάσεις καὶ δειλίαι, καὶ ἀστασίαι λόγων τὸ 
καὶ πράξεων, καὶ αὐτῶν ἔσϑ᾽ ὅτε τῶν μερῶν τοῦ σώματος 

70 ὥσπερ σπωμένων, καὶ πᾶν δὲ ὅ,τε ἀνιαρὸν καὶ ἀηδὲς «τερὶ 
τὸ γνωστικὸν καὶ ἡγεμονικὸν ἡμῶν ὧδ᾽ ἄρχεται ἀναφαί-- 

326 Ψεσϑαι. θ. Καὶ τὰ μὲν ἐκ συμπαϑείας συστᾶντα, μεεριώ-- 
τερώ τὸ καὶ προηγησάμενα ἔχει τὰ ἐπὶ τὰ σπλάγχνα βάρη, 
καὶ ὅσαι περὶ τὴν γλῶτταν ἀηδίαε καὶ ποικίλαι ποιότητες, 
καὶ οὐχ ὡσᾳύτως δὲ ὧδε τὰ πάϑη ἐνοχλεῖ, ἐπιτεινόμενά 
τε καὶ κολαζόμενα ῥᾳδίως ταῖς τυχούσαις διαίταις. 7. Ὅσοι 

30 δὲ πρωφοπαϑοῦντος φτοῦ ἐγκεφάλου πάσχουσιν, ἤτοι τοῦ 

στῶντος αἵματος αὐτοῖς εἰς τὸ μελαγχολικὸν μεταβολὴ γί- 
ϑεθαε, ἢ τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον δικτυοειδοῦς πλέγματος 

τοιαύτην καταδεδεγμιένου σοιότητα, τὰ τοιαῦτα τῶν παϑῶν 
συνίσταται. Ὅτε γὰρ ἐγκέφαλος ἐντεῦϑεν τρέφεται, καὶ τὸ 

36 ἐξ αὐτοῦ σινεῦμα τοιοῦτον εἰκὸς γίνεσϑαι. εἰς ἕξιν οὖν ἤδη 
τὸ πάϑος μεταστὼν χαλεπώτατον ἰάσασϑαι. 8. Καὶ εἰ μὲν 

87 ὁ μελαγχολικὸς χυμὸς τραπέντος αἵματος συσταίη μελαγχο- 
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λίας εἴδη στοιδῖ στολλῴ γε μετριώτερα τῶν ἀπ᾽ ἀκριβοῦς μ8-- 
λαίνης χολῆς συστάντων. εἰ δὲ ξαγϑῆς τραπείσης χολῆς ὃ 
ειελαγχολικὸς χυμὸς τὴν γένεσιν σχοίη, αἱ ϑηριώδεις ὧδε 
καὶ ἀγρίοι παραφροσύναι γίνονται. 9. 7 γάρ τοι δακνώ- 
δὲς τῆς ξανϑῆς χολῆς ἔτε περιὸν τῷ γεννηθέντι μελαγχο- 71 

λικῷ χυμῷ ἐρεϑίζον τὸ καὶ διεγεῖρον τὴν αἴσϑησιν, ἄκωϑ- 
ἔχτους τὸ καὶ χαλεσπεὶς ἐπάγει τὰς διαϑέσεις. μὴ πάνυ δὲ. 
φρασέντος τοῦ αἵματος εἰς μέλαιναν χολήν, μανίαε μᾶλ-: 

λον συνίστασϑαει εἰώϑασι. καὶ μετὰ γέλωτος ὧδε τὸ πλέον 

αἱ παραφροσύναι γίνονται. . 10, Καὶ ταῦτα μὲν τῶν πα- 
ϑῶν αἵμᾳτος ἀφαιρέσεσε καὶ δραστηρίοις καϑαίρουσι φαρ-- 

μιάκοιςγ" καὶ δεούσαις διαίταις καταστέλλεται τῷ μακρῷ χρόνῳ 
ἐπικουρίας ἀπολαύοντα τέχνης. 11. Περὶ ὧν κατὰ μέρος 
ἐπεξιέναι μακρόν τ᾽ ὧν εἴη καὶ τὴν ὑπόσχεσιν διαφεύγει. 
οὐ γὰρ δηὴ περὶ παντὸς πάϑους καὶ ϑεραπείας πάσης εἶ- ιτ5 

σεεῖν προὐϑέμεϑα, ὥστ᾽ ἀρκούντως ὧν ἔχη τοὶ ῥηϑέντα. 
12. ΓΕξεστι δὲ τῷ τοῖς ῥηϑεῖσι προσέχονετε καὶ ἀπὸ τῶν 
ἤδη ῥηθέντων καὶ περὶ τῶν μήπω μὸν Ἀρλ εῦητον όγενν 88 

τεχμαίρεσϑαι. 

Κεφ. δ΄. Περὶ διαφορᾶς ποιοτήτων καὶ τῶν κατ᾿ αὐτὰς δυνάμεων, 20 

1. ᾿Εξφεξῆς δ᾽ ἂν εἴη προσῆκον σπιροσϑεῖναε τῷ λόγῳ 
περί σὲ διαφορᾶς ποιοτήτων καὶ δυνάμεως τροφῶν, ἔτι δὲ 
γυμνασίων καὶ λοτῶν διαιτημάτων, καὶ ὅσα φαρμάκων 
ἔχει λόγον, ἤτοι τῷ ἀλλοιοῦν καὶ μεταβάλλειν τὰς ἐν ἡμῖν 
ποιότητας, ἢ τῷ ἀποφράττειν τὲ καὶ κωϑαίρειν, ἢ τῷ συγ-- 72 
ἐστῶν τὲ καὶ παχύνειν τοὺς ἐν ἡμῖν͵ χυμούς" οὕτω γὸρ 
ἀποδοϑέντος τοῦ λόγου, τέλος ὧν ἡ κατ᾽ αὐτὸν ὑπόϑεσις 

σχοίη. ὥ. ᾿Αλλὰ γὰρ προδιαληπτέον περὶ τῶν ἀψαφαιψο- 
“μένων στοιοτήτων ταῖς τὸ τροφαῖς καὶ τοῖς φαρμάκοις, 

ὁποίας ἑκάστη αὐτῶν δυνάμεως πέφυκεν" εἶϑ᾽ οὕτως περὶ 30 
τῶν κατὰ μέρος. τροφῶν καὶ φαρμάκων καὶ. λούτῶν διαιτη- 
μάτων καϑὼς ἂν ὁ λόγος προΐϊων διασκευάσειε. 3, Τῶν 

δ» οὖν ποιοτήτων αἱ μὲν ἁπλαῖ. φαίνονται ἐν τδῖς κατὰ 

μέρος εἴδεσι τῶν τροφῶν καὶ φαρμάκων" αἱ δ᾽ αὖ σύμπε- 
πλεγμέναι καὶ αἱ μὲν ἐπιτεταμέναι, αἱ δ᾽ ὑφείμεναι. καὶ 3: 

αἱ μὲν εἰς τὸ αὐτὸ τῆς δραστικῆς ποιότητος κεκρωμέψαι 
28 ἢ 
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89 ἀποτείνονται; αἱ δ᾽ εἰς τὰ ἀντικείμεψα" καὶ πολλὲς ἂν ἴδοις 

διαφορεὶς αὐτῶν τος κατὰ μέρος. ̓ ἐξετάξων ποιότητας. 4.ὄ ἩΝ 
μὲν οὖν τῶν ποιοτήτων γλυκεῖα, ἡ δὲ λιπαρά, ἡ δ᾽ ὀξώδης, 

στύφουσα δὲ ἑτέρα, καὶ ἁλμυρὰ ἄλλη, καὶ μετ᾽ αὐτὴν πι- 
κρά, εἶτα δριμεῖα. καὶ αὗται μὲν ὡς γενικαί τινὲς στοιό-- 

φήτες κατὰ τὴν ἡμετέραν αἴσϑησίν εἰσι, κἂν τινες δ᾽ ὦσιν 
78 ἕτεραι μὴ δοκοῦσαε τοϊαιδε, ἀλλ᾽ οὖν τῷ κοινῷ λόγῳ κά- 

κεῖναι ταύταις συνεισάγονται. ὅ, 4] μὲν γὰρ ὑδατώδεις 
γλυκύτητες, τῷ κοινῷ λόγῳ τῶν γλυκέων συγκαταλέγονται" 

ι0 αἱ δ᾽ ἐλαιωώδεις ποιότητες τοῖς λιπαροῖς συγνοοῦνται. ὥσστέρ 
ὑσιὸ τὴν στύφουσαν “ποιότητα τά τε αὐστηρὰ καὶ σερυφνὰ 
εἴδη ἔνεστι τῇ κατὰ τὸ μᾶλλόν τὸ καὶ ἧττον διαφορᾷ φαι- 
ψόμενα. 0. ΓΞξω μέντοι τῶν ἠριϑιμιημένων ποιοτήτων ῥή- 
ϑεῖεν ὧν ἤ ϑ' ὑδατώδης καὶ ἡ σιτώδης ἐμφανῆ τινα ἀλ- 

τ λοίωσιν μὴ) διδοῦσα τῇ γλώντη. οἰχεῖαε δὲ καὶ αὗται τὸ 
«ιλέον ἡμῖν φαινόμεναι καὶ ἐν πολλῷ τῷ πλάτει ϑεωρού-- 

μξναί. ἢ. 1ὴν δὲ οἰνώδη κρᾶμα τις ἂν φαίη ποιοτήτων 
90 διαφόρως συνερχομένων, μυρίας δὲ δεχομένην διαφοράς, 

καὶ ἐπὶ ταύτην ἢ ἐκείνην τῶν ποιοτήτων ἐκκλίνουσαν.. 
0 8, Καὶ σιτώδη μέν φαμεν, ἥτις ἔν τε δημητρείοις καρποῖς 

καὶ χεδροστιοῖς καὶ τοῖς ὁμοίοις ἀναφαίνεται" ὑδατώδη δὲ 
ὁποία ἐν λαχάνοις καὶ βοτάναις καὶ τισὶ καρποῖς ἢ ῥίζαις 
ἀναφαίνεται, κατὰ μηδὲν τὴν αἴσϑησιν ἀλλοιοῦσα. 9. Καὶ 
ταύτην μὲν τὴν ποιότητα πρὸς τὴν ἡμετέραν σύμμετρόν. 

5 τὲ καὶ εὔκρατον ἀντεξεταζομένην ψυχρὼν ἤδη φαμέν, ἐπὶ 
συχνῷ τῷ πλάτει ϑεωρουμένην. 10. Ἢ μετ᾽ αὐτὴν δέ, 
ὧν φαμὲν ὑδατώδη γλυκύτητα, κατὰ τοσοῦτον ἐκτεφευγέ-- 

74 γαι δοκεῖ τὴν ψύξιν τῆς ἁπλῆς ὑδατώδους ποιότητος, καϑό-- 
σον ἂν οἰηϑῆς προσλαβέσϑαι ταύτην γλυκύτητος. τῇ δὲ 

30 συμμέτρῳ καὶ αὐτὴ κράσει ϑεωρουμένη, ψυχρά πως μι8-- 
᾿ φρίως εἶναι λέγεταε ἀμφότεραί γε μὴν ὑγρότεραι φοῦ. συμ- 
μέτρου. Δι. 2.8. ἀκριβῶς γλυκεῖα σύμμετρος μὲν τῇ 

'κράσει Ρ καϑόσον δ᾽ ἂν τύχῃ ἐπιταϑεῖσα, προσχτᾶται μιέν͵ 
τινὰ μᾶλλον τοῦ συμμέτρου ϑερμότητα, ὑφαιρεῖται δέ τι 

3. τῆς συμμέτρου. ὑγρότητος. 12. Τὰ δέ γε λιπαρά τε καὶ. 
ἐλαιώδη, καὶ αὐτὰ σύμμετρά τε καὶ ἡδέω τῇ φύσει ὄντα, 

ΘΊ τό,τε χαλᾶν καὶ ἀνιέναι τὰὶ συντεταμένα δύναμιν ἔχει. 
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σιλεογεκτεῖν δὲ πῶς τῶν 7λοχκέων ϑοκεῖ,, ἀκριβεστέρας ἐπ᾽ 
αὐτοῖς τῆς πέψεως γεγονυίας" ἀμφότερα. "δὲ παλαιούμενα 

προσκτάται εὲν συλείω ϑέρμην, ὑφαιρεῖται δέ τι πλέον τῆς 
ὑγρότητος. 13. Καὶ τὰ μὲν ἀκριβῶς γλυκέα, προϊόντα σοί-- 

προῦται εἰς τὴν ἀντικειμένην μετασιεσόντα ποιότητα; ἐπεὶ 5 

μὴ ἔχει ἐπίτασιν δέξασϑαι. 14. Τὰ λιπαρὰ δὲ. εἰς τὴν 
«γισσώδη: τε καὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅ,τι ἄν εἰπὼν δικαίως φαίην τῆς 

κατ᾽ αὐτὼ αἰσϑήσεως, οἰκείου μὴ ἐπικειμένου ταύτῃ ο)ό- 
μιατὸς. τὰ παραπλήσια δὲ σπτάσχει καὶ τῷ ἐξωϑεν πυρὶ ἐπὶ 
πολὺ ἑψόμενα, οὐχ ἧττον δὲ καὶ τῷ ἐμφύτῳ ϑερμῷ ἐν- 78 
διατρίψαντα, καὶ μάλιστα ἢν πρὸς τὸ δριμύτερον αὐτὸ 
ἀποκλίνῃ. 1ὅ. ᾿Οξώδης δὲ ποιότης λεπτομερης οὖσα ἐν 
ψυχραῖς ποιότησιν, ἔχει μὲν τὸ ἐὰν πόρον τὸ καὶ μετρίως 
λεγυτύνειν. ὀήθαϊνειν δὲ οὐκ ἔλαττον πέφυκε. 16. Τὰ αὖὐ- 

στηρὰ δὲ μετρίως μὲν στύφει καὶ συνάγει καὶ σαχύνει τὴν Γ᾿ 
ὕλην, καὶ τονοῦν ἤδη τὰ κεχαλασμιένα πέφυκε, παχυμερῆ τὲ 
ὄντα ἤδη καὶ ψύχοντα καὶ ξγραίνοντα. 17. ᾿Βαπιταϑείσης 

δὲ τῆς κατ᾽ αὐτὰ ποιότητος τιὶ στρυφνὰ ἀναφαίνεται μᾶλ- 92 
λον ὄντα παχυμερῆ καὶ σφοδρότερον ξηραίγοντα. 18. Τὰ 

δέ γε ἁλυκὰ ϑερμότερα φῶν τὲ γλυνέων καὶ τῶν λισία- 20 
ἕν" τυγχάνοντα μὴ σιολλῷ ξηρότερα, καί σῶς λεπτομερῇ 

καὶ ἰσχναντικὰ τὰς ἐμτιλεούσας ἀνασίνοντα ὑγρότητος. 
19. ᾿Ἐπιπεταμένα δ᾽ οἷον ἁλυκὰ τὰ πικρά, ϑερμιὰ μὲν καὶ 

αὐτὰ καὶ ξηρὰ τυγχάνοντα, κατὰ τὸ ῥύπτειν. δὲ τῶν ἀλυ- 
κῶν πλεονεκτοῦντα " ὥσπερ αὖ τὰ δριμέα πάντων γιὸν μά- 28. 
λισταὰ ϑερμὰ καὶ ξηρά, οὐχ ἧττον λϑηϑομορῆ δὲ καὶ εἰς τὸ 

βάϑος ῥᾳδίως διαβαίνοντα καὶ τέμνοντα καὶ λεπτύνοντο 
καὶ ἀποφράττοντα καὶ ἐχπυροῦντα. 20. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν κοινὸς 

λόγος σιερὶ στοιοτήτων ἀπλῶν ὧδέ πὴ συμπληρούσϑο. ἔξεστι 
δὲ τῷ βουλομένῳ ἀπὸ τῶν ἀστλῶν καὶ «τερὶ τῶν συντεϑεῖ-- 30 
μένων ἔχειν διαγινώσκειν. εἰσὶ “7ὼρ [εἰσὶ] μυρία ἐναντίας 

τὸ καὶ διαφόρους ἐν αὐτοῖς ποιότητας ἔχοντα, ἅσπερ εἴ τις 76 

μετ᾽ ἐπιστασίας σκοποίη, εἰς καιρὸν ἂν χρήσαιτο, καὶ τοῖς 
ὑπ᾿ ἐναντίων πάσχουσι βοηϑῶν. 21. Καὶ τοῦτ᾽ ἰδοῦσα ἡ 
Ἵτάντα ἀρίστῃ τέχνῃ μιμεῖται συμσυλοκὰς καὶ. χράσεις μμιη- 35 
χωνωμένῃ ποιοτήτων , κατὰ τὰς φαινομένας εἴ τε πόαις 98 

καὶ καρποῖς καὶ τοῖς λοιποῖς ἁπλοῖς σώμασιν, ὡς ὧν ἰῶτο 



888 τ ΠἸΘΑΝΝΙΒ ἈΟΤΟΛΒΠ 
τὰ ποικίλα τε καὶ συμπεπλεγμένα τῶν ποϑῶν. 22. Τά 7ε 
μὴν σιτώδη καὶ ὅσα ἐν τροφῆς ἁπλῆς λόγῳ φέρεται οὐ 

κατὼ Φας ποιότητας ϑεωρεῖται, εἰ μή ποὺ «ὐχοι καὶ τὸ 
τοιοῦτόν τε ταῦταις συναναφαινόμενον " φῇ δὲ χατεργασίᾳ 

ὁ καὶ ἑψήσει καὶ τῷ πάχει. καὶ λεστότητι ἕκαστον δοκιμάξε- 
φαι. 22. Τα. μὲν γὰρ ἐλλείπει ταῖς ἑψήσεσι καὶ τῇ ἀρτύ- 

σεε ὡς ἀηδῆ ἐντεῦϑεν ἢ σλληρὰὼ τῷ τρεφομένῳ φαίνεσθαι; 
καὶ χρόνου πλείονος εἰς πέψιν δέεσϑαι. 24. Ὅσα δὴ ζω- 
ὠδὴ, τὰ μὲν μείζω τ καὶ σκληρότερα καὶ γεωδέστερα, τὰ 

77 δ᾽ αὖ οὐχ οὕτως" καὶ αὐτὰ δ᾽ αὐτῶν ταῖς τε εὐσαρκίαις 
καὶ ἡλικίαις διενήνοχεν, ἔτε δὲ διαίταις καὶ γυμνασίοις. τὰ 
πάντα δὲ ταῖς οἰχειότησι τῶν κράσεων δοκιμάζεται, ὡς μὴ 
τοῖς πᾶσι τὸ αὐτὼ δοχοῦντα πρόσφορα, ἄλλα δ᾽ ἄλλοις 

94 ὠναλογίᾳ κράσεων καὶ γυμνασίων ἐφαρμόξζοντω φαίνεται" 
15 ὥστε εἶ μή τις τὰς κατὸ μέρος αὐτῶν διαφορὰς εἰδείη καὶ 

τὰς ἐφ᾽ ἃς ἀρμόζουσι κράσεις, μάτην ἂν ἐπιχειροίη διαιτᾶν. 
90. “ν᾿ οὖν μηδὲ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος εἴη ἐλλείπων ὁ λό- 
γὸς, πιρροσαφιοδοϑήσεται καὶ τοὔτων τὰ δέοντα. τάχα γὰρ ἂν 
καὶ ἑτέροις ἐνετυχοῦσε λυσιτελήσοαι ἡ πραγματεία. 36. ᾿μέ- 

20 λὲὲ μηδ' ὅσον ἐπὶ τοῦϑ᾽ ἥκει τὸ μέρος, μέμφεσϑαί σε δί- 
καιον ἡμῖν, εἴ τε καὶ περὶ κρεῶν ἐροῦμεν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ 
λόγου, πάλαι σε τοιαύτης ἀποσχόμενον τροφῆς τῷ τοῦ σχή- 
ματος ἀξιώματι, τάχα γὰρ ἂν καὶ ἑτέροις ὑποϑοῖο τὰὼ συνοί-- 
σαντα τῇ περὶ ταῦτα μεϑόδῳ, πρόνοιαν μὲν ἀεὶ ποιούμενος 

78 διαίτης βίου εὐσχήμονος, καὶ ἀρετῆς ψυχῆς, οἷς ἂν εἰς ὄμι- 
λίαν γένοιο, οὐκ ἀπαναινόμενος δὲ καὶ ὅσα ἂν δοκοίη ἐς 

ἰγίοιαν λυσιτελεῖν ἀνϑρώποις ὑπονίϑεσϑαι" ταῦτά τοι εἰλὸς 

μηδ᾽ ἐν τῷ μέρει τούτῳ ἀἄκαιρόν σοι τὸν ἡμέτερον λόγον 

φαίνεσϑαι. 327. ᾿Επεὶ δὲ. καὶ πολλαί τὸ καὶ ποικίλαι ἡμῶν 
30 σπρεφύκασιν αἱ τροφαί, διαφόρως δὲ σκευαζόμεναι ἔτι πλείους 

θ6 αὐτῶν δοκοῦσι, πύόϑεν ἂν εἴη πτροσῆκον μᾶλλον ἐνάρξασϑαι, 
- ἢ ὅϑεν ἄμεινον; ἄμεινον δὲ ἀπὸ τῶν κοινοτέρων, "αἱ οἷς 
μικροῦ δεῖν πάντες ἄνϑρωποι κέχρηνται. 

Κεφ. (. Περὶ σιτωδῶν Ἡροφῶν καὺ ὀσπρίων καὶ τῆς κατ αὐτὰ διαφορᾶς; 

36 1. Σῖτος τοίνυν (αὕτη γὰρ ἢ κοινὴ φοῖς πλείοσι τῶν 

ἀνθρώπων φροφῆ) εἷς ὧν καὶ ὁ αὐτὸς τῷ εἴδει, οὐκ ἀεὶ 
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ὃ αὐτὸς φαίνεται τῇ δυνάμει. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σιυρ- 
οὖς ἢ ναστὸς ἢ ἀμφότερα φαίνεται, ὃ δ᾽ αὖ λευκὸς καὶ 
κουφός, καὶ ἢ ῥυσσὸς ἢ πλήρης. 2. Οὐκ ὀλίγας δ᾽ ἔχεις 
ἐντεῦϑεν καταμαϑεῖν διαφοράς" οἱ μὲν γὰρ πυρρότεροι 
καὶ ϑερμύτεροι δοκοῦσι (καὶ τοῦτ᾽ εἰδέναι ϑέμις, ὡς ο 

ἐν τοῖς ὁμοειδέσει ϑερμότερα δοκεῖ τὰ πυρρύτερα), οἱ δὲ 
ψαστότεροι, δυσκατεργαστότεροι καὶ πολυτροφώτεροι, ὧσ-- 

περ οἱ ὁυσσοὶ 48. καὶ ἰσχνοὶ δι᾿ ἁμαρτίαν μᾶλλον τῆς 
κατ᾽ αὐτοὺς δυνάμεως γίνονται. 8. Καὶ τοῖς μὲν γυμνα- 
στικοῖς μᾶλλον οἱ ναστότεροι αἱρετέοει, ἀεὶ διαφορουμέ- 79 

ψοις σφοδρότερον καὶ στερεωτέρας διὼ τοῦτο τροφῆς χρή- 

ζουσιν. ὅσοις δὲ ἡ δίαιτα ἐν ἀγυμνάστῳ καὶ ἀταλαιπώρῳ 
βίῳ, οἵ τὸ κουφότεροι καὶ οἱ μηδὲν διημαρτημένον ἐν τῇ 
κατ᾽ αὐτοὺς πεπάνσει ἔχοντες. ἀσϑενεῖς γὰρ οἷον οἵδε καὶ 
ἀτελεῖς. 4. "σίμεινον δὲ μήτ᾽ ὀσμῆς τινος ἀλλοτρίας μετέ- 96 
χεῖν τούτους, οἷα εἰχὸς συμβαίνειν ἐκ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς 
μεταλαμβάνειν ἀποθηκῶν, μήτ᾽ ἐγκαταμεμῖχϑαι τούτοις 
ἀλλότρια σπέρματα. ὅ. ᾿Επεὶ δέ σοι ὃ κοῦφος σῖτος μᾶλ- 
λον αἱρετέος δοκεῖ, καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν ὡσαύτως κείσϑω. 
τοῖς μὲν γὰρ γυμναστικωτέροις τὰ παχύτερα δοτέον καὶ 20 
σπολυτροφώτερα " τὰ κουφότερα δὲ καὶ ὀλιγοτροφώτερα τοῖς 
ἀταλαιπώρως βιοῦσι. 0. Δεῖ δὲ σε λοιπὸν καὶ περὶ τῶν 
κατὰ μέρος ἐπ᾿ αὐτοῦ λεγομένων ἀκοῦσαι. καὶ χλωροῦ μὲν 
ἔτι ὄντος, εἴ τις αὐτοῦ σπάσαι, μετρίου μὲν μετρίως ἂν 
καὶ βλαβείη. ἔτι “γὰρ ὑγρότερος ὧν οὐκ ἐφίσταται φοῖς :5 

σπλάγχνοις, ἀλλ᾽ ὕσεεισι, μηδὲν, καχὸν διαϑείς" πλεονώσας 

δὲ ἀδικεῖ, μείζονος κατεργασίας δεόμενος. μετρίως δ᾽ ἑφϑοῦ 
εἴ τις συνεχῶς μεταλαμβάνει, μεγίστοις ὧν ἁλοίη πάϑεσιν, 
ἀταλαιπώρου βίου τυχών. τὸ πλέον γὰρ ὠμός τε Χαὶ ἀκατ- 
ἔργαστος ὧν, ἐναπτομένει τοῖς σπλάγχνοις. ἐκεῖϑεν δ᾽ ὥσπερ 30. 

ἀηδὴς πηγὴ ἐπὲ τὰ λοιτὰ τοῦ σώματος ἢ τῶν χυμῶν ομότης 80 
μερισϑεῖσα οὐ μετρίως ἀνιᾷ τὸν πάσχοντα. 7. ̓ Ἑπτισμέ- 
γος δὲ ὧν καὶ ἀκριβῶς ἡψημένος, ὁποῖον μετ᾽ ἐλαίου ἢ 

στέατος σκευάζοντες ἐσϑίομιεν, πολλῷ γ᾽ ἀμείνων. 8. ᾿Ζίκρε- 97 

βῶς δὲ σίτου ἀληλεσμένου, τὸ μὲν αὐτοῦ λεσετότατόν ἐστιν, 35 
ὃ δὴ καὶ παιπάλην καλοῦσι, τὸ δ᾽ αὖ παχύτατον, ὃ καὶ 
ἱπινυρῶδές φασιν" ἐν τῷ μεταξὺ δ᾽ ἀμφοῖν τό τ᾽ ἄλευρον 
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οὕτω καλούμενον, καὶ ἡ σεμίδαλις, ἁδρομερεστέρα μὲν ἀλ- 
φίτων οὖσα, καϑαρωτέρα δέ. 9. Καὶ τὸ μὲν ἐξ ὅλων χα- 
ϑαρώτερον τοὺς σιλιγνίτας οὕτω καλουμένους ἄρτους στοιεῖ. 
τοὺς δ᾽ ἐξ αὐτῆς ὠνομασμένους σεμιδαλίτας σεμίδαλις, ὥὧσ-- 

ὅδ στερ πιτυρίας τοὺς ἀφῃρημένους τὸ καϑαρώτερον, συγκομι- 
στοὺς δὲ τοὺς μόνον τὸ πιτυρῶδες ἀφηρημένους. 10. Οἵϑδε 

δὲ πάντες ἤτοι μεϑ᾽ ἁλῶν καὶ ζύμης σκευάζονται, ἢ χωρὶς 
τούτων" καὶ ἢ ἐν ἱπνοῖς καὶ κριβάνοις, ἢ ἐν σποδῴ. ὧν 
τοὺς μὲν ἱἰπονίτας ἢ κριβανίτας φασί, τοὺς δ᾽ ἐγκρυφίας 

10 ἅτε τῇ σποδῷ ἐγκεκρυμμένους κατὰ τὴν ἕψησιν. 11. ᾿“Ιμεί-- 
ψους δὲ τῶν μὲν σχευαζομένων οἱ μεϑ᾽ ἁλὸς καὶ ζύμης, 
τῶν δ᾽ ἑψομένων ἐπενῖταί τὸ καὶ κριβανῖται. ἀμιγεῖς γὰρ 
ὄντες σποδοῦ καὶ τοιαύτης τινὸς ῥυπαρίας πολλῷ γ᾽ ἀμεί-- 

93 ἤοὺς κρίνονται. 12. Ζύμη δὲ καὶ ἅλες τὰ μάλιστα, λυσι- 
81 τελεῖν πεφύκασιν, ὅτι μὲν ἐν αὐτοῖς σπεριττωματικὸν ἐκ- 

δαπανῶντες, πέψιν δέ τινα ἐντιϑέντες καὶ κατεργασίαν 
καλλίω τοῖς σπτροσπεφυραμένοις ἀλεύροις. «τὸ γὰρ χωρὶς ἁλῶν 
ἢ ζύμης γινόμενα πλείονος ἰσχύος δεόμενα ἐπὶ τῷ πεφϑῆτ᾽ 
ψαῖ καὶ γυμναστικοῦ τινὸς σώματος οὐχ αἱρενέω σοὶ ἐξηλ-- 

0 λαγμένῳ τὴν πᾶσαν δίαιταν. 13, ᾿“Ιμείνους οὖν. πτάντων 
ἄρτων οἱ σιλιγνῖται, τροφιμώτατοι ὄντες" δεύτεροι “δὲ οἱ 
συγκομιστοί" ἐν τῷ μεταξυ δ᾽ αὐτῶν οἱ σεμιδαλῖται. φαῦτ 
λότατοι δὲ οἱ πιτυρίαε πάνυ μὲν βραχεῖαν τροφὴν τῷ σώ- 
ματι διδόντες, ῥαδίως δ᾽ ὑπερχόμενοι, εἰς μελαγχολικὸν. δὲ 

95 χυμὸν ἑτοίμως ἀρετρόμεψοι. 14. Οἱ δὲ: δὴ σιλιγνῖται, τὸ 

καϑαρώτατον ὄντες τοῦ σίτου καὶ καϑαρωτάτην τροφὴν 
τῷ σώματι σταρέχουσι.- σεμιδαλῖται δὲ ἀδρομερεῖς τυγχώνοψ- 
τες, κἂν ὦσι καϑαροῦ καὶ οἵδε αἵματος γεννητικοί, ἀλλ᾽ οὖν 
καφεργασίας φιλείονος εἰς. πέψιν δέονται. ἐν τῷ μεταξὺ 

80 δ᾽ αὐτῶν εἰς ἐπιτηδειότητα χρήσεως. καὶ ἀλυπότερος ὁ ὁ συγπο-- 

μιστὸς λεγόμενος ἄρτος. οὔτε γὰρ κατὰ τὸν σεμιδαλίτην 
99 δύσπεσιτος, οὔτε κατὰ τὸν σιλιγνίτην πολύτροφός τε καὶ 

ἐμσλαστικός, 1ὅ. Οὐκ ἀγνοεῖν. δὲ δεῖ ὡς ἐξοπτηϑέντες ἀῤτ- 

'φοι ἢ ὄνωμοι τυγχάνοντες κατὰ «τὸ μέτρον τῆς ἀποτυχίας 
35 καὶ τῆς ἀρετῆς αὐτῶν λείσιονται. τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ παντὸς 

ἄλλου ἐδέσματος δεομένου ἕψεσϑαι συνυπακούεσϑαι χρή- 
82 16. Δ δ᾽ ἐξ ἀλεύρου ὕδατι πεφυραμένου ἅμ᾽ ἐλαίῳ ἐν 
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τηγάνῳ. ἐἔψοντες. σκευάζουσιν ἄνϑρωποι, πολύτροφο μὲν 

καὶ στερεὰν. τροφὴν διδόασι, πάνυ δὲ ἰσχυροῦ στομάχου 

δέονται. καὶ γυμναστικοῖς μᾶλλον ταῦϑ'᾽ ἀρμόξει σώμασιν, 

ἐν ἄλλοις τὸν ὠμὸν ῥᾳδίως γεννωντὼ χυμόν. 17. Καὶ τὸν 

μὲν σπερὲ σίτου καὶ τῶν ἐξ αὐτόῦ κατασκευαζομένων λόγον. δ 

ὧδ᾽ ἂν ἔχοις μαϑών. μευὰ δὲ σῖτον χριϑή" ἀγαϑὴ γάρ 

φησί τίς μάξα μ᾽ ἄρτον. 8, ἽΠτητον οὖν τρέφει, μιῶλ-- 

λον δὲ ῥύπεει κρεϑη. καὶ ψυχρὰ ἤδη πέφυκε καὶ τῶν ἄλλων 

σιτωδῶν καρπῶν ἀμείνων. ὁ δ᾽ ἐξ αὐτῆς. χυλὸς σχευαξόμε- 

νος καὶ πάνυ εὔχρηστος ὑγιαίνουσί τι, ἢν δριμυύτεροι ὦσι, 10 

καὶ πυρέττουσι, ψύχων τε καὶ ὑγράίνων. 19. Συ δὲ χρη- 
σαιο ἐν ὥρᾳ ϑέρους πείσσας τε καὶ ἀκριβῶς ἑψήσας, καϑὰ ' 

καὶ τὴν ἀϑάραν σκευάζομεν. εἰ δὲ καὶ τὸν ἐκ τῶν ἀμυγδά-- 100 
λων προσεπιβάλοις χυλόν, ἄμεινον ὧν οὕτω ποιήσαις ἔδεσμα, 

κοῦφόν τε ὃν καὶ εὔχυμον καὶ εὔπεπτον, λετυτυντικὸν {ὲ κ5 
“καὶ ὀυπενσρὸν καὶ ὅλως χρήσιμον. ἀμείνους δὲ κριϑαὶ αἱ λευ--, 

κότεραι καὶ οὐεραμόημοαι καὶ μή τινος ὄξζουσαι. 20. Ζειὰ 

δὲ κοῦφον μὲν καὶ αὐτὴ ἔδεσμα, σιυσισσομέγνῃ τε καὶ ἐψο- 83 

μένη κατὰ τὴν ἀϑάραν, οὔτε δὲ ἀκραιφνὲς πάνυ γεννῶν 
αἷμα πέφυκεν οὔϑ᾽ ἱκανῶς τρέφειν. ἀμέλει οὐδ᾽ ἰσχύν τινα 30 
τῷ σώματι ἐντίϑησι. χρήσαιο δ᾽ ἄν ποῦς καὶ αὐτῇ κού- 
φοῦυ χρήζων ἐδέσματος. 21. Κέγχρος δὲ κατὼ ζειὰν οὖσα 
ὀλιγότροφος ἢ σιλεογεκτεῖ τῷ μᾶλλον στάσιμόν τι ἔχειν καὶ 

γεννᾶν πνεύματα, ἧς τὴν χρῆσιν φεύγειν σε δίκαιον, εἰ 

ἐμῇ που τῶν ἀμεινόνων σπάνις καφέχει. 22. Κύαμοι δὲ 20 

αἷμα παχυ γεννῶντες. καὶ πιγεύματα τοιαῦτα ἀπέστωσαν 
φῆς πατά σε διαίτης, κἂν ἄλλως ῥυπεικοὶ δοκῶσι καὶ τρό- 
φιίμοι. εἶ δὲ που δεήσει χρήσασϑαί σε τούτοις τὸ ἐξ αὐτῶν 
ἔυνος ἄμεινον, μᾶλλόν τε ῥυτιτὸν καὶ τὸ πιλέον τοῦ πνεύ-- 
ματος ἐν τῇ ἑψήσει διαφοροῦν" εἰ δὲ προσεστεμίξειας αὐτῷ 30 
καὶ τινα. τῶν ἀφύσων καλουμένων σπερμάτων, ἔτε δὲ μυέ-- 101 
λιτος, μάλιστ᾽ ἂν τὴν ἐξ αὐτῶν κολάσειας βλάβην. 838. Χεί-- 
ρους δ᾽ αὐτῶν οἱ φάσηλοι, ϑερμοί τε ἤδη ὄντες καὶ γεώ- 
δεις καὶ ἐχταρακτικοί, ὥς φασι, τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον 84 
φφεύματος, καὶ δυσόνειροι. 34. ᾿Ερέβινϑοι δὲ ἰσχυροτέραν 
μὲν τροφὴν τῷ σώματι, παρέχουσε καὶ καϑαρὰν μετρίως, 

φυσώδεις δὲ ἄλλως καὶ πλείονος ἰσχύος στομάχου δεόμενοι. 

ῳ ὅ 
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ὃ δ᾽ ἐξ αὐτῶν ζωμὸς ἀμείνων, δυπεικὸς ὧν καὶ διουρη- 
τικὸς τῷ μετέχειν τινὸς ἁλμώδους ποιότητος, ὥστε τούτῳ 
μᾶλλον τῆς οὐσίας αὐτῶν χρηστέον. 2ῦ. “Ορυζα δὲ ϑερ- 
μὸν μετρίως καὶ ξηρὸν ἔδεσμνα τροφιμόν τὲ καὶ ἐμπλαστε- 

δικόν. διὰ χρόνου δὲ λαμβανόμενον οὐδὲν ἂν ἀνιαρὸν τῷ 

σώμασι ἐπαγάγοι. 236. Φακὴ δὲ χείριστον ἐν ὀσπρίοις ἔϑεσμια, 
παχύ φὲ καὶ γεῶδες καὶ μελαγχολικὸν γεννῶσα αἷμα" ἐπέχει 
τ8 τὴν γαστέρα δὶς ἢ τρὶς καὶ σιλέον ζεσϑεῖσα. καὶ ἐκχυ- 

ϑεῖσα τὸν ζωμῦν" μὴ γὰρ οὕτω σκευασϑεῖσαν λαπάττειν 

10 μιᾶλλον τὴν γαστέρα φασι. 27. Καὶ τούτου μὲν ἀφεκτέον 

εἷς χειρίστου. ἐδέσμωτος, καὶ ἀγρόταις μᾶλλον προσήκοντος" 
102 ἐπ᾽ ἄλλα δὲ τὸν λόγον τρεπτέον ἱκανῶς ἐνδιατρίψαντα τῷ 

“περὶ σιτωδῶν καὶ χεδροπῶν λόγῳ. 328. "Βξεστι δὲ ἀπὸ ἐῶν 
ῥηθέντων καὶ περὲ τῶν μὴ διαληφϑέντων διαγινώσκειν. 

15 ἐν πᾶσε δὲ ἀμείνω" τὰ χλωρὰ ἔτει πραδῖαν ἔχοντα ὑγρότητα. 
τῷ χρόνῳ γὰρ καὶ ταύτην ἀποβάλλοντα, παχυμερέστερά τὸ 
γίνεται καὶ γεωδέστερα. ὥσπερ δ᾽ ἀμείνω τῶν ξηρῶν τὰ 
ἕνιχμα, οὕτω καὶ τῶν ὠμῶν τὸ ἑφϑά, καὶ τὰ πεπασμένα 
τῶν μὴ τοιούτων. 229. ᾿Επεὶ δὲ τῶν ἀπὸ γῆς τούτων καὶ 

85 αὐτοσχεδίων ἐδεσμάτων καὶ ὡπλῶν σοι μέλει λιτὸν ἀνῃρη- 
μένῳ βίον ἐφεξῆς μετὰ τὸν τῶν ὀσπρίων λόγον περὶ λαχά- 
γων καὶ ἀκροδρύων καὶ ὁπωρῶν εἴπωμεν" εἶϑ᾽ οὕτως περὶ 
ζῴων καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν χρήσεως. 

Κεφ. ς΄. Περὶ λαχάνων καὶ ὁπωρῶν καὶ τῆς καὶ αὑτὰ διαφορᾶς" ᾿ 

Ὁ 1, Καϑόλου τοίνυν ἐπίστασϑαι χρὴ ὡς ἅπαν λάχανον 
λεπτὸν καὶ ὑδατῶδες αἷμα γεννᾶν πέφυκε, τοῖς ἀπὸ τῶν 
σταχυτέρων δηλονότε ἐδεσμάτων αἵμασι παραβαλλόμενον. 

ἄλλο δ᾽ ἄλλου διενήνοχε κατά τὸ ποιότητα καὶ εὐχυμίαν 
καί τινὰ πλεονεκτοῦσον ἰδιότητα. ὃ. Καὶ κράμβη μὲν ὡς 

30 ἐν λαχάνοις ἐξεταξομένη. μετρίως ϑερμοὸν ἔδεσμα, μάλλον 

103 δὲ ξηρόν. αὕτη ζεσϑεῖσα καὶ μὴ ἐκχυϑεῖσω λασπάττει τὴν 

γαστέρα. τετράκις δὲ ἢ καὶ πλέον ὀηϑθανι τὸν ἐν αὐτῇ 

χυλὸν κἀπειϑ᾽ οὕτως βρωϑεῖσα μᾶλλον ἐπέχει τὴν γαστέρα. 

καὶ οὐδὲν ϑαυμαστόν, φοῦ μὲν χυλοῦ ῥυπτικὴν ἔχοντος δύ- 

᾿ 35 γαμεν, τῆς δ᾽ οὐσίας αὐτῆς στασίμου τυγχανούσης ἐδέσμα- 

τος. μελαγχολικὸν δὲ τὸ πλέον ἥδε γεννᾷ χυμόν, ὥστε 
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μιηδὲ ταύτῃ σε κεχρῆσϑαι: ϑέμις, εἰ μὴ λιμὸς (βιάσαιτο, 

83. Τεύτλον δὲ πολλῷ γ᾽ ἄμεινον «κράμβης. οὔτε γὰρ με- 

λαγχολικὸν ἀπογεννᾷ χυμὸν κατὰ τὴν κράμβην, “αὶ τὴν 

γαστέρα λαπιάττει τῷ ἐνόντι ταύτῃ νιτρώδεε χυμῷ" μετρίως 

δὲ καὶ τοῦτο ϑερμὸν λάχανον. 4. Αἱ δ᾽ ὑπέρυϑροί τὲ καὶ 95. 

ἐρυϑραὶ ῥίζαι τοῦ τεύτλου τροφιμώτεραί τε καὶ παχύτερον 86 

αἷμα πολλῷ τῶν φύλλων γεννῶσι, πλεονεκτοῦσι δὲ τῷ φύ- 

σαν ἐμποιεῖν" ἄλλως δὲ ῥᾳδίως ὑπεξέρχονται, καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ αὐταῖς ἰονκλμηνα ἐνίοτε. ὅ. ᾿Ανδράχνη δὲ καὶ ἀτράφαξυς. 

ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν λάχανον ϑερμαῖς κράσεσι καὶ ὥραις χρή-- τὸ 
σιμον, λεσυτοὸν δὲ καὶ ὑδατῶδες αἷμα ἀπογεννᾷ. ψυχροῖς 
δὲ σώμασιν ἄϑετον. 6, Σέρρις δὲ καὶ αὐτὴ ψυχρὸν ἔδεσμα 
καὶ τοῖς ϑερμαῖς λυσιτελοῦν κράσεσιν. αἷμα δὲ καὶ αὕτη 104 
λεσυτόν, καϑαρώτερον δὲ ἀτραφάξυος γεννᾷ, εὐστόμιαχον δὲ 
ἄλλως λάχανον καὶ τονωτιχὸν τοῦ ἥπατος, δι᾿ ἣν μετρίως τὸ 

ἔχει στυφότητα. Ἴ. Θριδακίνη δὲ πολλῷ γ8 ψυχροτέρα. καὶ 
ὑγροτέρα, λεττὸν δὲ καὶ αὐτὴ καλῶς πεφϑεῖσω καὶ καϑαΞ 

ρὸν γεννᾷ αἷμα, ὕπνον τὲ ῥᾳδίως ἐμποιεῖ, ψύχει τ8 καὶ 
ὑγραίνει τὸν ἐγκέφαλον. οὐ δεῖ δὲ ταύτῃ καταχεχρῆσϑαι 
συλέον. ὑγραινούσῃ τε καὶ ψυχούσῃ τὸν ἐγκέφαλον καὶ διὰ τὸ 
τοῦτο τὸ συντεταμιένον τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἐνεργειῶν χαλώσῃ- 
8. Ραφανὶς δὲ ἡ μὲν ἀγρία δριμυτέρα καὶ διὰ τοῦτο φαρ- 
μακώδης, τέμνουσα καὶ λεπτύυνουσὼ τοὺς ἐν τῷ στομάχῳ 

καὶ τοῖς σπλάγχνοις χυμούς, ἄλλως δὲ δύσπεπιτον ἔδεσμα. 87 

κατὰ πάντω δὲ μετριωτέρα ἡ κηπεευομένη, ὥστε οὐδὲ ταὐτῇῃ 25 
δέον κεχρῆσϑαι κατὰ τὰ λοιπὰ δριμέω, ἐξοπτώσῃ καὶ δρι-- 
μυττούσῃ τὸ αἷμα, εἰ μή που ὡς ἐν φαρμάκου λόγῳ χρή-- 
σαιϊτ᾽ ἄν τις αὐτῇ. 9. Σέλινα δὲ καὶ μάραϑρα καὶ εἴ τε 
τοιοῦτο, ϑερμοὸὶ μὲν καὶ ξηρά, διουρητικὰ δὲ καὶ ἀπο- 
φραχτικά, ἄλλως δὲ δύσστεσιτα, ὥστ᾽ εἰ δέοι καὶ τούτοις ὡς 105 
ἐν φαρμάκου λόγῳ χρηστέον. 10. Πράσα δὲ ἀμείνω μὲν 
κρομμύων καὶ σκορόδων ἐφϑὰ ἐσθιόμενα. ὠποβάλλει γοὶρ 
ταῖς ἑψήσεσι τὸ σελέον τῆς κακοχυμίας καὶ δριμύτητος. 
δύσπεστοα δὲ πως καὶ αὐτὰ δοκεῖ διὰ τὰ ἐνόντα ἰνώδη, κἂν 

ἄλλως εὐανάγωγα τὰ ἐν τοῖς στήϑεσιν ὑγρὰ συστάντα σεοιῆ 35 

τῇ ἐνούσῃ γλισχρότητι. διουρητικὰ δὲ μετρίως τυγχώνει. 
11. Σίκυοι δὲ ὠμοὶ τί ἄλλο εἰσίν, ἢ ὃ λέγονται; τὸν ὠμὸν 
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γὰρ γεννῶσι γυμόν ψυχροὶ καὶ ὑγροὶ ἱκανῶς τυγχάνοντες 
καὶ δύστσιετυτοι. οἱ στέστονες δὲ εἷς πτέπανσιν λαβόντες πολλῷ 
γ᾽ ἀμείνους" πεφύκασι δὲ καὶ οἵδε μὴ καλῶς πιεττόμενοί, 

ἢ. μὴ ῥαδίως ὑπεξερχόμενοι προστίϑεσϑαι καὶ συμφϑείρε- 
88 σϑαιε οἷς ὧν κατὰ γαστέρα χυμοῖς ἐνεύχωσι. ῥαδίως δ᾽ ἐξερ-- 
Ὁ“ χόμενοι, τῷ δύπτειν συνεξάγουσιν ἐνίοτε καί τινα τῶν λυ- 

στούντων" λεττὸν δὲ καὶ οἵδε καὶ ὑδατῶδες αἷμα γεννῶσι 

καλῶς πεφϑέντες. 12. Κολοκύντη δ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ ὠμοῦ 
καὶ πέπονος σικύου. ἑψομένη δὲ ἀμείνων γίνεται, ψυχρὸν 

100 καὶ ὑγρὸν οὖσα ἔδεσμια, καὶ ὡς ἐν φαρμάκου χρήσει τὸ 
σιλέον λαμβανομένη" ἄλλως δὲ ἄϑετος, πάνυ τε ὀλιγότρο-- 
φος οὖσα καὶ ὑδατώδη χυμὸν ἀπογεννῶσα καὶ μάλιστα 

ΠῚ ψυχροτέρᾳ ἐμπεσοῦσα γαστρί. 18. ᾿“μανῖται δὲ καὶ ὕδνα 
ψυχρά τε καὶ ὑγρά, καὶ ταχέων καὶ ὠμῶν χυμῶν γεννὴη- 

1 τικά, ϑερμαῖς τε καὶ ξηραῖς ἀρμόζοντα κράσεσιν. 14. “σπᾶ-- 
ραγγοι δὲ πάντων λαχάνων ἀμείνους. κοῦφοι μὲν γὰρ ἐν 
φαῖς πέψεσι, μετρίως δ᾽ ὄντες ϑερμοὶ καὶ λεπτομερεῖς, 

κοϑαροῦ γεννητικοὶ τελοῦσιν αἵματος. διουρητικοὶ δέ, εἴπερ 

ἡ φὲ ἕτερον ἔδεσμα, ὥστε βουλοίμην ἂν μὴ μόνον ἔαρος 
0 ὥρᾳ τούτοις κεχρῆσϑαί σε, ὁπιότε δηλαδὴ ὠκμάξουσιν, ἀλλὰ 

καὶ ἀποτιϑέμενον ἔχειν σἐ τούτους διὰ πάσης ὥρας τρέ- 
φοντάς τε καὶ καϑαίροντας «τὸ αἷμα, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ 

φὰ σπλάγχνα ἀποφράντοντας καὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς λεπνύνον- 
τας χυμούς. καὶ περὶ μὲν τούτων ἅλις" ῥητέον δ᾽ "ἐφεξῆς 

89 καὶ στερὶ τῶν ὀστωρῶν. 1ὕ. Κέρασοι τοίνυν ψυχροὶ καὶ ὑγῤοὲ 
τυγχάνοντες, οἱ μὲν γλυκεῖς καὶ χαῦνοι σὴν σύστασιν, οἱ 

δ᾽ αὖ σκληρότεροι καὶ σευφότεροι" ὧν τοὺς πρώτους αἷρε- 
107 φέον, ἄμεινον πεττομένους καὶ ῥᾷον ὑπεξαγομένους. οἱ 

δ᾽ ἕτεροι μάλλον ἂν τοῖς τὴν “γαστέρα αν λυσι- 

130 τελήσαιεν, δύσφϑαρτοίι στως ὄντες, καὶ τῷ στύφειν το- 
γοῦντες τὴν γαστέρα. καταχρώμενοι δέ, εἰ μὴ συμφϑα- 
ρεῖεν τοῖς ἐνοῦσι χυμοῖς, τὸν ὑδατώδη χυμὸν γεν- 
ψῶσι. 0. Τῶν μήλων δὲ τὰ μὲν βασιλικὰ καλούμενα 
«ὧν ἄλλων ἀμείνω, ψυχρὰ καὶ αὐτὰ τυγχάνοντα. εὐκάρδια 

35 δὲ λέγεται τῷ τοὺς ἀναφερομένους ἀτμοὺς ἐπὶ τὴν καρ- 
δίαν. λιγνυώδεις τε καὶ καπνώδεις ὄντας καταστέλλειν, οὐχ 

ἧττον δὲ καὶ τοὺς εἰς κεφαλὴν ἀναφερομένους" ἀμέλει δὲ 
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καὶ τὰς ἀπὸ τῶν οἴνων βλάβας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καϑιστᾷ- 
σιν" ἅπτονται δὲ νεύρων, καὶ τὸ μνημονευτικὸν ἀμβλύ- 
ψεὶν πεπίστευνται, καὶ μάλιστ' αὐτῶν ὅσα ὀξώδη πέφυκε 
ψυχρότερά τε ὄντα ἱκανῶς, καὶ τῷ λεπτομερεῖ τῆς οὐσίας 
διὰ βάϑους ἤδη χωροῦντα. 17. ̓ Δμείνω δὲ τῶν μήλων τὰ. 

εἰς ἀσόϑεσιν χειμῶνος ὥρᾳ τηρούμενα γλυκέα ὄντα" πλείω 
γὰρ τὴν πέψιν προσλαμβάγοντα τῷ χρόνῳ λυσιτελέστερα 
φαῖς προσηκούσαις χρήσεσι γίνεται καὶ οὐχὶ ῥᾳδίως συμ: 
φϑείρεται. 18. Περσικὰ δὲ μῆλα καὶ ᾿Δρμενιακά, καὶ αὐτὼ 108 
ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ τὴν κρᾶσιν τυγχάνοντα, λενυτὸν καὶ δα- 90 
τῶδες αἴμια ἀπογεννῶσε καλῶς πεφϑέντα. πεφύκασι δὲ καὶ 

ταῦτα μὴ ῥαδίως ὑπιόντα φϑείρεσϑαί τὸ καὶ συμμεναβάλ- 
λεσϑαι, οἷς ἂν χυμοῖς ἐντύχωσιν, ὥστε μηδὲ τὴν ἀρχὴν 
ἅπτεσϑαι τούτων συμβουλεύσαιμν᾽ ἄν, οἷς ὧν μὴ ῥᾳδίως 

οὑπεξίωσιν, εἰ μή που τῇ τῆς κράσεως ἰδιότητε τοιαύταις 15 
χαίρειν τροφαῖς τὸ σώμα τις φαίη. ἀμείνω δ᾽ αὐτῶν τὰ 
κοκκόμηλα, ἣν πάνυ ῥᾳδίως ὑπτεξέρχηται. συμφϑείρεται γὰρ 
καὶ ταῦτα ἐνίοις μὴ ταχέως ἐκκρινόμενα. 19. ἱΡοιαὶ δὲ 
κοῦφον ἔδεσμα ἐν ὀπώραις καὶ λεπτοῦ γεννηνικαὶ τελοῦσιν 

αἵματος, εὖ στόμιαχοί τε καὶ παύουσαι τοὺς ϑηκτικοὺς ἀνμούς 20 
τε καὶ χυμούς, ὥστε καὶ ταύταις χρήσῃ κατὰ καιρὸν ἐπι-- 
πρατούσης δηλαδὴ ϑέρμνης ἐν τῷ σώματι, ἢ τῆς ὥρας 
συλεονεκτούσης. ἄλλως δὲ περιττὸν κεχρῆσϑαι τοῖς ὡς ἐν 
φαρμάκου λόγῳ λαμβανομένοις ἐδέσμασι, καὶ μάλιστα ἢν 

τἀναντία ἡ κρᾶσις ὑποτιϑῆται, ὧν ἄλογος ὀρεξίς τὲ καὶ 28 
χρῆσις ἐθέλουσι. 30. Κυδώνια δὲ τῶν στυφόντων ἐν ὀπώ-: 109 

'ραις ἐδεσμάτων εἰσίν ̓ ὠμέλει καὶ γαστρὸς ἐφεκτικά. στέ-- 
φυκε δ᾽ ἐνίοις πρὸ μὲν τῆς τροφῆς λαμβανόμενα μᾶλλον 91 

ἐπέχειν τὴν γαστέρα, μετὰ δὲ τὴν τροφὴν ττροτρέστειν. καὶ 
ϑαῦμά γ᾽ οὐδέν, εἴγε τὸ στόμα τῆς γαστρὸς πιέζοντα τῇ Ὁ 
στυφότητι κάτω τὴν τροφὴν βιάζεται, ὥσπερ καὶ διοὶ χει-. 
ρῶν ἐν ἀσκοῖς καὶ κύστεσιν αὐτὸ δὴ τοῦτο πιράττοντες ὅᾳ-- 
δίως ὑσπιεξάγομεν τὰ ἐναστειλημμένα, καὶ μάλιστα ἢν πλήρη 

μὲν τὰ ἀγγεῖα ἢ, σφοδρότερον δὲ τὰ ἄνω. μέρη πιέσωμεν. 
21. Οὐα δὲ πάνυ στύφοντα ἐν ὁπώραις. καὶ κράνια καὶ 35. 

μέοσστιλα ἐν φαρμάκου μὲν λόγῳ λαμβανόμενα πάνυ χρή- 
σιμα, καὶ ἄλλως δὲ τῷ στύφειν εὐστόμαχα. ὡς τροφαὶ δὲ 

᾿ 
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οὐκ ἀγαϑὸν αἷμα γεννᾶν πέφυκε" καὶ τὴν γαστέρα δὲ ἐπ- 
ἔχοντα, μᾶλλον σὴν κεφαλὴν καὶ τὸ λοιπὸν σώμα βλάπτει. 
22. Σύκα δὲ καὶ σταφυλαὲ ἀμείνω ἐν τροφῆς λόγῳ τῶν 
λοιπῶν ὁπωρῶν. αἷμά τε γὰρ ἄμεινον τῶν ἄλλων γεννᾶν 

110 καὶ τρέφειν τὸ σῶμα πέφυκε, κἂν ἄλλως φυσώδῃ 5), καὶ οὐ 
στερεὰν. γεννᾷ σάρκα. ἄϑετα δὲ ἐν σπλάγχνοις σκιρρουμέ- 
γοις ἢ ἐμετεφραγμένοις. σελεονεχτεῖ δὲ τὸ σὔκα ̓ καϑαίροψτα 
τὰ ἐν νεφροῖς “Ψήγματα. ἀμφότερα δὲ γαστρὸς ὑπαγωγώ, 
ἐφεκτικὰὶ δὲ τὼ γίγαρτα. παλαιούμενα δ᾽ ἀποτίϑεταξ πὸ 

1. πολυ τῆς περιττὼματικπῆς ὑγρότητος. 23. Τῶν ἀκροδρύων 

δέ, δρυὸς μὲν βάλανοι “νυχροὶ καὶ ξηροὶ καὶ μετρίως στύ- 

φοντες, φυσώδεις δὲ πάνυ" τρέφειν δὲ καὶ οἵδε σεεσείστευν- 
φὰι. ἑψηϑέντες δὲ ἀποβάλλουσι τὸ σιλέον τῆς ἐν αὐτοῖς 

92 πρνευμιατώδους “ποιότητος. βραδύποροι δὲ ἄλλως. καὶ δύσ- 
45 στέστοι. 324. Κῶνοι δὲ ϑερμοὶ μὲν μετρίως, καὶ τοῖς ἐν 

τῷ στήϑει πάϑεσιν ἁρμόζοντες, κακοστόμαχοι δὲ καὶ κε- 
φαλαλγεῖς τοῖς καταχρωμένοις. 3ὅ. Κάρυα δὲ τὰ μὲν βα- 

σιλικά, ταῦτα καὶ κοινὰ καλούμενα, ϑερμὰ μὲν καὶ ξηρά, 
ἅπτονται δὲ κεφαλῆς τῶν συνεχῶς χρωμένων τούτοις. καὶ 

0 κακοστόμαχα δὲ ἄλλως καὶ δύσστεσιτα, ἀμείνω δὲ μετὰ σύκων 
ἐσϑιόμενα τάχιον συγεξαγόμενα. 26.. Τὰ δὲ Ποντικὰ κατ 
λούμενα κάρυα, τῷ στύφειν μὲν εὐστόμαχα ἂν δηϑείη, 

411 δύσσπεντα δ᾽ οὐχ ἥκιστα στεγανωτέρας οὐσίας πεφυκότα, 

καὶ γαστρὸς μᾶλλον ἐφεκτικά. ᾿Δμύγδαλα δὲ τούτων 
5 ἀμείνω, καὶ μάλιστα ὃ τε ἐξ αὐτῶν χυλὸς καὶ τὸ ἔλαιον. 

τὸ μὲν γὰρ λεαίνειν φάρυγγα καὶ τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶὺ 
εὐανάγωγα σοιεῖν τὰ ἐν τῷ στήϑει ὑγρὰ σεεσείστευται. ὁ δὲ 
χυλὸς αὐτῶν ἑψόμενος ἄριστον ῥόφημα, τρέφων τὲ καὶ 

, λετύνων καὶ νεφροῖς βοηϑῶν, καὶ σπλάγχνα καϑαίρων. 

30 καὶ ϑώρακα, οὐ πάνυ δὲ εὐστόμαχος. 27. Ολόκληρα δὲ 

«λαμβανόμενα τὰ ἀμύγδαλα δύσπεπτα Μέφυκον τόν γε μὴν 
χυλὸν αὐτῶν εἰ παραμιγνύων ἐπεισμένῃ καὶ ἡψημένῃ πρίϑη, 
ἐσϑίεις, ἤ τινι τοιούτῳ ἐδέσματι, μάλιστα δὲ τῷ ἀμύλῳ 

(τοῦτο γὰρ πάντων ἄμεινον», κουφότατον τὲ ὃν καὶ εὖ- 

93 σεπτὸν καὶ εὔχυμον καὶ καϑαροῦ καὶ λεπτοῦ γεννητικὸν 

αἵματος) » ἄριστον ὧν ποιήσαις ἔδεσμα. 328. Καὶ τὸν μὲν 

στερὶ τούτων λόγον ἱκανὸν ὄντα ἈΜΡΉΦΜΗΝ ἐθέλοντες ὧδέ 
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σῇ καταπαύσωμεν᾽ ἐφεξῆς δὲ περὶ τῶν λοιπῶν τροφῶν 
διαλάβωμεν. εἰ δέ πῇ τῇ. κοινωνίᾳ. τοῦ λόγου καὶ ὧν μὴ 
μιδταληστέον σοι μινημονεύσομεν, συγγνοίης ἂν ἄλλοις τοῦτ᾽ 

ἐθέλουσι συγχωρήσας. 

Κεφ. ζ. Περὶ ζῴων χερσαίων καὶ ἐνύδρων καὶ πτηνῶν καὶ τῆς καὶ 5 

αὑτὰ διαφορᾶς. 
᾿ 

1. Τῶν ζώων οὖν πολυειδῶν τελούντων τὰ μὲν αὐτῶν 112 
χερσαῖα λέγεται, τὰ δὲ πτηνά, τὰ δὲ ἔνυδρα. ἕκαστα δ᾽ αὖὐ- 
τῶν εἰς μεγάλα τε καὶ μείω τῇ κατ᾽ εἶδος διαφορᾷ μιερίξε-- 
ται. καὶ τούτων ἕκαστον εἰς τὰς καϑ᾽ ἡλικίαν διαφορὰς τὸ 
γεκρά τὸ καὶ ἀκμάζοντα καὶ γεγηρακότω φαινόμιενα, ἔτει δὲ 
αὐτῶν τὰ μὲν χειροήϑη «8 καὶ ἥμερα, φὰ δ᾽ ἀγριά εἰσι 

“καὶ τὰ μὲν μάλλον γυμνάξεται; τοὺ δ᾽ ἧττον. 2. ᾽Ζεὶ τοί-- 
ψυν, ἄνωϑεν γὰρ ὑηρέον » τὰ μὲν χερσαῖα καὶ πεζὰ λεγό- 

μενα ϑερμότερά τε καὶ πολυτροφώτερα καὶ παχυτέρου αἵ- τς 
ματος γεννητικά, γυμναστικοῖς μᾶλλον σώμασιν ἐφαρμό- 
ζονται" τὰ δὶς πτηνὰ δὲ ἐναέρια κουφότερα μὲν πολλῷ καὶ 

οὐχ οὕτω πολύτροφα, ξηρότερα δὲ πως καὶ ἰνωδέστερα καὶ 98 

λεπφοτέρου αἵματος γεγνητικά" ὅσα δ᾽ ἐν ὕδασι διαιτάται 
ὑγρότερά φε καὶ ̓ σαρκωδέστερα. . 9, ἼἜνυδρα δὲ ζῷα τῷ μὲν 30 

κοινῷ λόγῳ ὑγρότερα πολλῷ τῶν ῥηθέντων καὶ ψυχρὰ ἤϑη, 

οὐκ ὀλίγας δὲ τὰς ἐν αὐτοῖς διαφορὰς κέχτηται. τὰ μὲν 
γὰρ αὐτῶν ἰχϑῦς εἰσι, τὰ δ᾽ αὖ μαλάκια, ἕτερα δ᾽ ὀστρα- 

κόδερμα ὥσπερ ἕτερα μαλακόστρακα. 4. Καὶ τῶν ἰχϑύων. 
οἱ μὲν κητώδεις καὶ στελάγιοι, οἱ δὲ αἰγιάλιοι καὶ σπετραῖοι" 113 
καὶ οἱ μὲν μείζους αὐτῶν σιλείω τὴν τροφὴν τῷ σώματι 
᾿καὶ παχυτέραν ττωρέχουσιν, οἱ δ᾽ ἐλάττους ὀλίγην καὶ κα-- 
ϑαρωτέραν, καὶ μᾶλλον ἣν τῶν πετραίων ὄντες τυγχάνω- 

Ϊ σιν. ὕὅ, Οὐκ ολίγω δ᾽ ἂν λογίσαιο καὶ ἀπὸ τῆς κατ᾽ αὐτοὺς 
Ἰ διαίτης. ἀεὶ γὰρ τῷ κοινῷ λόγῳ ἀμεινόνων ὄντων τῶν ϑα- 30 
Ἰ λαττίων τῶν ἐν γλυκέσιν ὕδασι διαιτωμένων, οὐκ ὀλίγας καὶ 
τὰς κατ᾽ αὐτοὺς ἂν μάϑοις. διαφοράς. 6. Οἱ μὲν γὰρ ἐν 
πελάγεσιν ἀεὶ τὴν ἀνατροφὴν “ποιούμενοι καὶ τοῖς κύμασι 
πληττόμενοι στλέον τὲ γυμνάζονται καὶ καϑαρωτέρας ἀπο-- 
λαύουσι τῆς τροφῆς, ἀμέλει καὶ στερεὰν ἐν ἰχϑῦσι καὶ κα- 530 
ϑαρὰν ἔχουσι τὴν σάρκα, ὅϑεν καὶ τῶν ἄλλων δ μκερον 98 

Ι β ; 
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καὶ παχέος ἤδη αἵματος γεννηφικοί. 7. Οἱ δὲ παρὰ τὰς 
τῶν σοταμῶν εἰσβολὰς καὶ παρὼ τοὺς ἰλυώδεις καὶ ἑλώδεις 

τύπους καὶ ἔνϑα ἐκδιδόασιν ὀχετοὶ διαιτώμενοι, λισνώδεις μὲν 
καὶ ἡδεῖς γευομένοις, πάνυ δὲ μοχϑηροὶ μηδὲν ὑγιὲς ἔχοντες. 

5 8, Οἱ δὲ πετραῖοι καϑαροῖς ἐνδιαιτώμενοι ὕδασιν ἀμείνω καὶ 

114 τὴν σάρκα ἔχουσι κοὔφοί τε ὄντες εἰς τὸ πτεφϑῆναι καὶ λετιτὸν 
καϑαρὸν γεννῶντες αἷμα. 9. Μαλάκια δὲ πάντα εἰς εὐχυ-- 
αἰὰν πολλῶν ἰχϑύων ἀμείνω. λενιτοῦ γὰρ αἵματος καὶ κα- 
ϑαροῦ γεννητικά, ψευρωδέστερα δὲ καὶ διὰ τοῦτο καὶ δυσ- 

10 στεπτότερα ἰχϑύων ὄντα καὶ ψυχρότερα διὰ τὸ ἄναιμον 
μωρτυρεῖται. 10, ᾿Εν τῷ μεταξυ δὲ δ ἰχϑύων τὸ καὶ μα- 
λακίων τὸ μαλακόστρακα πέφυκεν, ἧστόν τε ὄντα δύσπεινα 
φῶν μαλακίων “καὶ καϑαρώτερόν τε καὶ λεπτότερον αἷμα 
γεννᾷ. 11. Τὰ δ᾽ ὀστρακόδερμᾶ ἧττον χρήσιμα, μηδ᾽ ὁτιοῦν 

15 γυμναξόμενα. φαῦτ᾽ ἄρα καὶ προτιμῶσι τινες τοὺς χυέγαὰς 
αὐτῶν ὡς μόνους ἁλλομένους τὲ καὶ μεταβαίνοντας τῶν 
λουεῶν ὀστρακοδέρμων. λεπτὸν δὲ καὶ ταῦτα καὶ ὑδατῶδες. 

αἴμα ἀσογενγνᾷ, ἄλλως δὲ καὶ δύσσιεσιτα καὶ οὐ ῥᾳδίως ὑπτερ-- 
χόμενα. 12. Αἱροῦνται δὲ καὶ τῶν ἐχϑύων ὅσοις λεπίσιν 

20 ἢ ὀστοῖς τὸ δέρμα περιπέφρακται. καὶ σείϑομιαι λέγουσι 

96 μᾶλλον τούτους τῶν μὴ τοιούτων ξηροτέρους οἰόμενος. «τὸ 
γὰρ ἐν ὑγροῖς ξηρὸν πάντως ἂν ὡς σύμμετρον νομισϑείη, 

{15 ὥσπερ καὶ τὸ ἐν ξηροῖς ὑγρόν, καϑάπερ ἐν τῷ τῶν ὀρνίϑων. 
γένει ἀλεκτορίδες τε καὶ φασιανοί, μᾶλλον δὲ τούτων νῆσ--: 

25 σαί τὲ καὶ χῆνες καὶ ὅσα ἐν ὕδασι ποιεῖται τὴν δίαιταν. 
18. ᾿Επεὶ δὲ γεώδη τε καὶ πολύαιμα τὰ χερσαῖα εἴρηται καὶ 

“«ταχύχυμα καὶ τοιαύτην τροφὴν τῷ σώματι δίδωσιν, αἷρ8-: 
τέον κἀν τούτοις τὰ νεαρώτερα καὶ μείω τῇ κατ᾽ εἶδος δία, 
φορᾷ καὶ τὰ μὴ πάνυ γυμναστικά" τὰ μὲν γὰρ ἀργότερα, 

30 ὑγρότερα καὲ περιττω ματεκώ, φὰ δ᾽ ἐπὶ σιλέον γυμναξόμενα;, ' 
ξηρότερα καὶ κουφότερα. ἀεὶ δὲ φεύγειν ἐν πῶσι τὰς ἀμδτ 

τρίας δεῖ. 14. Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν κώλων τὰ ἔξω τῶν ἔσω, 

καὶ τὰ μείω τῶν μειξόνων κατὰ τὴν φυσικην δηλαδὴ διά-- 
συλασιν ξηρονέραν " φξ καὶ ἀπέριττον τροφὴν παρέχει." 15. 210-- 

35 κιμάζεται δ᾽ αὐτῶν ἕκαστον καὶ ἀπὸ τοῦ τῆς σαρκὸς εἴδους. 

ὅσῳ γὰρ φτοῦ λευκοῦ ἀποκλίνει τῶν ζῴων ἡ σάρξ, καϊ' τὴν 

εἰς εὐχυμίαν χρῆσιν ἐκπέφευγε. 16. Κοινῷ δὲ λύγῷ, σὰ 



Ὲ ΚΡΙΒΙ ΓΟ ΑΝΙΜΑΙΙῚ 118. 1. 8609 

μὲν νεαρώτερα τῶν ὁμοειδῶν ὑγρότερα;, τὰ δ᾽ ἀκμάζοντα 
ϑερμότερα καὶ ξηρότερα, τὰ δ᾽ ἤδη γεγηρωκότα καὶ ἀμ- 
φονέρων χείρω, μιδλαγχολικό τε ὄντα καὶ περιττωματιχά, 
καὶ μάλισϑ᾽ ὅσῳ περ ἂν ἢ τῶν μειξόνων καὶ γυμναστίκω- 118 

τέρων. 17. ἼἜτι δὲ καὶ τοῦτ᾽ εἰδέναε χρή, ὡς τὰ ἄγρια τῶν 5 

ἡμέρων ϑερμότερά τε καὶ ξηρότερα. καταλλήλως δὲ τὸ πάντα 

προσφερόμενα, κατὰ τὴν ἀρμόζουσαν δηλονότε κρᾶσιν, οὐ- 

δέν τι λυπεῖν στεπίστευται. 18. "Ἔχεις δὲ καὶ τὸν περὶ 97 
τροφῶν λόγον ἱκανῶς σοι ἐκτεϑειμένον. ἐμπτεριείλησυται γὰρ 
φῇ διαιρέσει ταὐτῃ πᾶσα κατὰ μέρος διαφορά. καὶ οὐκέτε τὸ 
σοι χρεία περὶ τῶν κατὰ μέρος εἰδῶν πυνϑάνεσϑαε, φιλο-: 
σόφῳ τε ὄντι καὶ ῥᾳδίως ταῦτ᾽ ἐξευρίσκειν δυναμένῳ " νυνὶ 
δ᾽ ἄν λειπόμενον εἴη πτερί τὲ οἴνου καὶ τῶν λοιπῶν ὑγρῶν 
φᾶναι, ὅσα ἡμῶν εἰς χρῆσιν πρόκειται, ὡς μηδέν τι τῷ 
λόγῳ λείποι. 15 

Κεφ. ἡ. Περὶ οἴνου, ὕδατος, γάλακτος, φῶν, μέλιτος, ἐλαίου, σειραίου, 

ὄξους, ὀμφακίου χύλου, ῥοιῶν καὶ ἁλῶν καὶ τῆς κατ᾿ αὐτὰ διαφορᾶς. 

ΕΝ , “Ἢ ς ᾿ - 

1. Τῶν οἴνων οὖν (δητέον γὼρ ἐντεῦϑεν πρώτως, ὅτι 
ε “- “ δ'Π:ω8 - 

καὶ στλείων ἡ χρῆσις τοῦδε) οἱ μὲν “ταχεῖς οἱ δὲ λεπτοί, καὶ οἱ 
ς » “ « 

μὲν αὐστηροί, οἱ δὲ γλυκεῖς, καὶ τουτων οἱ μὲν λευκοί, οἱ δὲ “0 
᾽ ᾿ “ ᾿ - 

κιρροί, οἱ δὲ ἐρυϑροί. τὰς γὰρ ἐν τῷ μεταξὺ διαφορὰς αὐτῶν 
κατὼ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον οὔσας ἑκὼν παραλείπω. οὐ γὰρ 
“οὶ , ἕ ᾿ ᾿ , : ᾿ 
ἀνάγκη καταχερματίζειν ὧδε τὸν λόγον. ὦ. Τούτων δὲ οἱ 

μὲν πολυφόροι λέγονται, οἱ δὲ ὁλιγοφόύροι" καὶ οἱ μὲν πα- {17 
, ΣΦ - 

χεῖς τροφιμώτεροι καὶ «παχύτερον΄ αἷμνα γεννῶντες αἴτιοι 25 
Ὁ ῃ ’ 

ἐμφράξεων τοῖς σπλάγχνοις γίνονται" τοὐναντίον δὲ οἱ 
“λεπτοὶ διουρητικοί τὲ ὄντες καὶ λεπτοῦ γεννητικοὶ αἵματος. 

καὶ αὐστηροὶ μὲν ὄντες εὐστομαχώτεροί τὲ καὶ ἧττον τρέ-- 98 
φοντες" τἀναντία δὲ οἱ γλυκεῖς. 8. ᾿“λλὰ δὴ καὶ οἱ λευ-- 

ποὲ ἧττον ϑερμοὶ τῶν ἄλλων. μᾶλλον μὲν γοὶρ οἱ κιρροὶ 30 
, 4 κ  Ὰ , , »», ς« «ῳς. ϑερμοί, δεύτερον δὲ οἱ ἐρυϑροί, πάντων δ᾽ ἔσχατα οἱ ὑδα- 

φώδεις, οἱ καὶ ὀλιγοφοροι" ἦττον δὲ κεφαλῆς ἅπτονταε οὗτοι. 

4. Καὶ τοῖς μὲν εὐσαρκεῖν ἐθέλουσιν οἵ τς κεχρωσμιένοι 

φῶν οἴνων καὶ οἱ ἰσχυρότεροι ἀμείνους. σοὶ δὲ πρόνοιαν 
ε - ε , - - 

ἁπλῆς ὑγείας ποιουμένῳ καὶ τοῦ ψυχικοῦ τούτου πινεύμα- 35 
ε ᾿ 3᾿ ς » , Γ τος, ἱκανὸς ἂν ὁ ολιγοφόρος λευκὸς τε ὧν καὶ λεπτὸς δό- 

ἜΝ : 24 
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ξειεν, εἰ μή πού τις ἀνάγκη ψύξεως τοῖς ϑερμοτέροις σε 
σιδίσει χρήσασϑαι. ὅ. Ὕδατι δὲ χρηστέον μήτε ποιότητά 
φινα ἔχοντι, μήτε στασίμῳ ὄντι, ὁποῖα τὰ τῶν λιμνῶν, 

καὲ μάλιστα ἢν ἑλώδης τὸ καὶ ἀκατάπνευστος ὃ τόπος ἢ), 

5 ἀλλ᾽ ἢ τοῖς ἀπὸ τῶν κρηνῶν ἢ τοῖς συνεχῶς κινουμένοις 
118 φρεατίοις᾽ μιετ᾽ αὐτὼ δὲ τὰ ποτάμια, ἢν μὴ καὶ αὐτοῖς 

εἰσβάλλωσιν ὀχετοὶ πόλεις τινὰς ἢ χώρας ἐκπλύνψοντες. 
0. Φεύγειν δὲ πιρὸ πάντων δεῖ τὰ πάνυ ψυχρά, καὶ τὰ ἀπὸ 
τῶν χιόνων τηκομένων κατιόντα, καὶ τὰ ἐμφερόμενά τινα 

99 ψήγματα ἔχοντα, καὶ τὰ ἐλὺν ἀποκαϑιστῶντα, καὶ ἔτει τὰ 
πλησίον αὐτοφύων ϑερμῶν ἐχρέοντα. 7. "Ἄριστον δὲ ὕδωρ 
«τὸ “ταχέως ψυχόμενον καὶ ϑερμαινόμενον, μήτε κατ ὀσμὴν 
μήτε κατὰ γεῦσιν ὑπεμφαῖνόν τινα ποιότητα. 8. Γάλακτος 
δ᾽ ἐκ διαφόρων οὐσιῶν συγκειμένου τῆς ὀρρώδους δηλαδὴ 

16 καὶ βουτυρώδους καὶ" ἔτι τῆς τυρώδους, τὸ μὲν ὀρρῶδες 

αὐτοῦ ψυχρὸν ἤδη ὃν καὶ λαστακτικὸν γαστρός, καὶ ἄτρο- 

φον καὶ ῥυπτικόν, ἐν φαρμάκου λόγῳ μόνον τούτῳ χρη- 
στέον. 9. Θερμὸν δὲ ὃν καὶ οὐκ ἐμφανῶς βουτυρῶδες κα- 
κοστόμαχον μέν, καλῶς δὲ πεφϑέν, αἵματος γεννητικὸν, 

0 ῥᾳδίως δὲ χολοῦται ϑερμοτέραις ἐν ἕξεσι. τὸ δὲ τυρώδες, 

γεῶδές τε καὶ ἐμφρακτικὸν καὶ δύσπεσιτον, καὶ μᾶλιστα ἢν 
ἐματεφραγμένοις σπλάγχνοις καὶ ἄλλως στενοπόροις ἐμπέση. 

119 10. Κοιγώς δὲ τὸ γάλα τρόφεμον καὶ εὔχυμον" κεφαλαλγὲς 
δὲ τοῖς ῥᾳδίως σιληρουμένοις σὴν κεφαλήν, καὶ οἷς τυροῖ-- 

36 ται, ἐμφρακτικὸν τῶν σπλάγχνων. αἱρετέον οὖν γάλα μὲν 

φὸ αἴγειον, λεσυτότερον ὃν σπιρροβατείου καὶ βοείου" τῶν τυ-- 
100 ρῶν δὲ τοὺς νεαροὺς καὶ ὀλίγον ἁλὸς ἔχοντας. «ἄλλα δὲ 

φευκτέον ὡς δύσπεσττα καὶ κακοστόμαχα καὶ ἐμφρακτικὰ 
᾿καὶ παχέος αἵματος γεννητικά. 11. ᾽ΙΩιοῖς δὲ μάλιστα χρη-- 

380 σφέον τοῖς τῶν κατοικιδίων ὀρνίϑων, εἴτα φασιανικοῖς καὺἩ 
σερδίκων, μετ᾿ αὐτὰ δὲ νηττείοις δὲ καὶ χηνείοις. πάντων 

δὲ ἀμείνους αἱ λέκυϑοι τῶν λευκῶν. ἐκεῖναι μὲν γὰρ ἑτοίμη ,, 
καὶ καϑαρὰ σροφὴ τῷ σώματι" ταῦτα δὲ δύσπεπτα τς καὶ 
πολλῆς κατεργασίας δεόμενα. 13. ᾽ΕΣξ ὧν δὲ περὶ τῶν ζῴων 

35 εἴρηται καὶ περὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ὠῶν δεῖ καταστοχάζεσϑαι. 

ἐχϑύων δὲ φὰ ἧττον πολλῷ καὶ ϑερμὰ καὶ τρόφιμα. καϑόσον 
γὰρ αἱ σάρκες τῶν ὀρνίϑων πρὸς τὰς τῶν ἰχϑύων διενηνό-- 

- 



ὈῈ: ΚΡΙΚΙΤΙ ΑΝΙΝΜΑΙΖ 118.Π|. 871 

χασι, κατὰ τοσοῦτο καὶ τὰ τῶν ἰχϑύων ὠὰ τῶν ὀρνιϑείων 
λείστεται. ταὶ δὲ ταριχευόμιενα δυσπεσιτά τε καὶ φϑαρτικὰ 

ἤδη τοῦ αἵματος" τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ παντὸς ταρίχους ουν- 

εξακουέσϑω. σήστει γὺρ πᾶν τάριχος καὶ φϑείρει τὸ αἶμα, 190 
ὃ δεῖ πρὸ πάντων παραφυλάττεσϑαι. 18. Μέλε δὲ χρήσι- 5 
μον γέρουσί τὸ καὶ τοῖς τὴν κρᾶσιν ψυχροῖς, καὶ ὥρᾳ χει- 

μῶνος προσφερόμενον" ἄϑετον δὲ χολώδεσι, καὶ ὥρᾳ ϑὲ- 
ρους λαμβανόμενον. ϑερμὸν γὰρ ὃν καὶ ξηρὸν. καὶ οἰκεῖον 
κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ γευστὴν ποιότητα, τοῖς μὲν ψυχροτέροις 
φοῦ συμμέτρου λειπομένοις, καϑόσον τοῦτο τὴν σύμυμεε-- τὸ 

φρον ὑπερβάλλει κρᾶσιν κἀκ τῶν ἀντικειμένων ἀμετριῶν 
μίας συμμέτρου γεγονυίας χράσεως, αἵματος γεννητικὸν 

εἰκότως γίνεται. δυοῖν δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνελϑούσαιν ϑερ-- 101 
μαῖν κράσεων μέλιτός τε καὶ ἀνθρώπου, ἀναγκαίως ἂν εἰς 
χολὴν μεταμειφϑείη τὸ γλυκὺ φτοῦ μέλιτος τοῦ ἔξωϑεν στυ-- 15 

ρὸς τὴν δυναστείαν ἐν ταῖς ὑπεροπτήσεσε κἀνταῦϑα ὑπο- 
μένον. 14. "Ἔνιοι δ᾽ ἀπαφρίζοντες αὐτὸ καὶ τὸ πολυ τῆς 

δριμυύτητος ἐκκαϑαίροντες ἧττον ϑερμοὸν “ποιοῦσι. τοῦτ᾽ 
οὖν καὶ αὐτὸς ποιῶν, καὶ σιροσεπιμιγνὺς ἐνίαις τῶν κατά 
σε Ῥυῦψων; εἰ μή τις ϑέρμη ἀνϑέλκει ἀπεειλοῦσα Ἃ ἀρίστῳ 20 

φαρμάκῳ χρήσῃ τρέφονετί τε καὶ ἠπίως τὴν γαστέρα καϑαί- 4214 
ροντι. 1ὔῦ. "ἔλαιον δὲ ϑερμὸν ὃν μετρίως καὶ ὑγρὸν τῷ 

᾿λυτῶδες εἶναι κακοστόμαχον σπτέφυκε. κοινὸν δὲ τοῦτο τῆς 
ἐλαιώδους καὶ λιπτώδους ποιότητος" ὥστε μέτριον μὲν βαλ- 
λόμενον ἐν προσοψήμασιν, οὐκ ἐμφανῶς τὴν ἑαυτοῦ δεί- 25 
κφγυσι βλάβην, σιλεονάσαν δὲ ἐπιπιολαστικῆς ὃν φύσεως, 
τὴν καϑεκτικὴν ἀμβλύνει τοῦ στομάχου δύναμιν. 106. Τὸ 

δὲ ἀπὸ λίνου γινόμενον ἧττόν τῷ ὃν ̓ ϑερμὸν καὶ γλισχρό-- 

φερὸν καὶ παχυμερέστερον ῥᾷόν τε ὕπεισι καὶ ἧττον ἀδι- 
κεῖν στὸν στόμαχον νομίζεται. ἄμεινον δ᾽ ἀμφοτέρων τὸ 30 
ἀμυγδάλινον, λεπτομερεστέρας τὸ ὃν “φύσεως καὶ ἧττον 
κακοστόμαχον, τμητικόν τε καὶ ὠναγωγὸν τῶν ἐν τῷ ϑώ- 
ρακὲ ὑγρῶν καὶ λεαντικὸν τοῦ φάρυγγος. 17. Σείραιον δὲ 102 
καὶ αὐτὸ μὲν φέρεται ἐν προσοψήμασι»" ἧττον δὲ ὃν μέ- 
λίτος ϑερμόν, μᾶλλον τρέφει. ὑπάγει δὲ καὶ τὴν γαστέρα 35 

μετρίως, ἐμπεφραγμένοις δὲ σπλάγχνοις οὐκ εὔϑετον. 
18. "Οἕος δὲ χρήσιμον ἐν τροφαῖς προσεσιεμιγνύμενον, εἰ 

24. Ἐ 
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μή τις ψύξις ἐνοχλοίη. τοῦτο γὰρ ψυχρὸν ὃν καὶ ξηρόν, 
λεπτομερέστατόν τὸ καὶ τρητιχώτατον, τοὺς ἐμποπλοσβθέ. 

γοὺς τῇ αϑεῦν καὶ τοῖς σπλάγχνοις χυμοὺς φέμνει καὶ 
λειτύνει καὶ ἀποξύει. κἄν πού τις τροφὴ σπαχυμερὴς στροσ- 

ὁ ληφϑείη, λενυτύνεταί τὸ καὶ κατεργάζεται περιουσίᾳ τῆς 

σοῦ ὄξους δυνάμεως. 419. “Ομφάκιον δὲ καὶ ὁ τῶν ὀξίνων 

ῥοιῶν χυλὸς ἐν μὲν φαρμάκου λόγῳ διδόμενα, εὔϑετα, ἀλ- 
λως δ᾽ οὐκ ἀναγκαῖα. «ὃ μὲν γορ ὀμφάκιον κῶν εὐστό- 
μαχον ἢ, ἀλλ᾽ οὖν παχυμερὲς ὃν καὶ ψυχρὸν καὶ γαστρὸς 

10 ἐφεκτικόν, οὐ πᾶσι φαίνεται χρήσιμον. 20. Ὃ δ᾽ ἐκ τῶν 

ὀξίνων ῥοιῶν χυλός, ἱκανῶς ὧν λεπιτομερηὴς καὶ ξανϑῇ χολῇ 

ἐναντίος καὶ μάλιστα ζέοντε αἵμνατε καὶ ϑέρμῃ ἥπατος, οὐ 

πάνυ τι' τῷ στομάχῳ φίλος. τοῖς καταχρω μένοις δὲ γαστρὸς 

ἐφεκτικὸς γίνεται, ἐγκαταμεμιγμένην τινὰ τῇ ὀξώδει ποιό-- 
1τὸτήτι ἔχων στυφότητα. 21. “λὲς δὲ ϑερμὸν ὃν καὶ ξηρὸν 

103 προσόψημα καὶ μετρίως διεγεῖρον ὄρεξιν, ὅπῃ μὲν σλεονά- 
ζουσὶ τινες χυμοί, τῷ ἀναστίνειν τε καὶ ἀναξηραΐψειν φτού-- 

τους, εὔϑετοι" ἄλλως δὲ ξηραντικῶν καὶ διψητικῶν καὶ 

φϑαρτικῶν τοῦ αἵματος ὄντων, φεύγειν αὐτῶν τὴν συνεχῆ 
20 χρῆσιν ἄμεινον. ταῦτα γὰρ ὡς ἐν ἀρτύματι τροφῆς καὲ 

423 ὡς ἡδύσματα βαλλόμενα, μικρὰς μὲν τὰς ἐξ αὐτῶν βλάβας 
ποιεῖται, πλεονάσαντα δὲ ἔτει μᾶλλον λυμαίνεται. 

Κεφ. θ΄. Περὶ τοῦ ποσοῦ τῆς τροφῆς. 

(Ἅ, ἸΠοσὸν δὲ ἐν πάσῃ τροφῇ τὸ δοκεῖν ἔτε τινὸς λεί-- 
κα σέεσϑαι. οὕτω γὰρ ἂν ἐκ περιουσίας τὸ φυσικὸν ϑερμὸν. 

τῶν ἐν τῇ γαστρὶ σιτίων στεριγένοιτο. ὥ. ᾿Επιτηρεῖν δὲ δεῖ 
καὶ τὰς τῶν τροφῶν δυνάμιεις, καὶ ἐσχυροτέρων μὲν οὐσῶν 

α φροῦ ολθυῤθψων ἐστὲ πλέον τῆς ὀρέξεως ἀφίστασθαι, ὁλι-, 

γοτρόφων δὲ καὶ κουφοτέρων᾽ μᾶλλον ἐμσίπλασϑαι. τὰ μὲν. | 
380 γὰρ πλείονος τοῦ χρόνου καὶ δυνάμεως δεῖται, τὰ δ᾽ αὖ 
ῥᾳδίως, ὑπέξεισιν. ἀνασώζειν δὲ καὶ τὸ πόμα δεῖ σε τῇ 

ϑ'᾽ ὑγρότητι καὶ τῇ ξηρότητι τἧς τροφῆς τεκμαιρόμενον. 

104 Κεφ. «. “Περὶ ποῦ εἰ δὶς βρωτέον τῆς ἡμέρας, ἢ μὰ, ι 

Ἵ. ᾿Επεὶ δὲ πυνϑάνῃ, ὡς πότερον ἅπαξ ἢ δίς σε τῆς 
35 τροφῆς ἑκάστοτε δέον μεταλαμβάνειν, τἄμεινον εἰς ὑγίειαν, 
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καὶ διάρκειάν τε. καὶ διαύγειαν τοῦ ψυχικοῦ προορώμενον 
σινεύματος, ἐγεὺ μὲν ὥμιεινον οἶμαι τὴν πᾶσάν σε τροφὴν 
τρισὶ διελόμενον μοίραις, ταῖς μὲν δυσὶ μέσης. ἡμέρας 

κεχρῆσϑαι, τῇ μιᾷ δὲ ἤδη καταλαμβανούσης τῆς νυκτός. 
2. Οὕτω γὰρ ὅ τ᾽ ἐγκέφαλος συνεχέστερον φέγγεται, καὶ 5 
ῥᾷον ὑπνώττομεν, καὶ διαρκέστερον τὸ πνεῦμα σελεῖ συν- 154 
ἐχῶς ἀρδόμενον" καὶ τὸ ἐκπυροῦσϑαι δὲ ὑπὸ νηστείως καὶ 

ἄλλοτε ψύχεσϑαε (συμβαίνει γὼρ ἀμφότερα ἐν διαφόροις 
καιροῖς καὶ κράσεσιν) οὐχὶ ῥᾳδίως ἂν γίνοισο.. ἃ. Εὲ δ᾽ ἐκ-- 
ψικώη συνήϑεια, καὶ μὴ δὶς περὶ τῶν αὐτῶν φροντίζειν τὸ 
ἐθέλεις, ἔξεστί σοι τῇ συνηϑείᾳ κεχρῆσϑαι, εἰς ἕξιν ἤδη 

μιεταστησάσῃ τὰς φυσικὲς δυνάμεις, ὡς ἀλύπως ναύτας διὼ 
τοσαύτης ἐνεργεῖν περιόδου. καὶ ὄτε δὲ εἰ μὴ διαρκέστερον, 
ἀλλ᾽ οὖν διαυγέστερον ἐσεῖται τὸ ττνεῦμα, καϑὼς ἑξῆς ἀνα- 10 

λαβὼν τὸν λόγον ἐκϑήσομαι. 15 

Κεφ. ια΄. Περὶ ὕπνων, γυμνασίων καὶ λουτρῶν, 

1. Ὕπνοι δὲ μετὰ τροφήν, ὑγραίνειν τὸ ὅλον σώμα 
χαὶ τὰ βαϑύτατα τοῦ σώματος τέγγειν «εετιίστευνται καὲ 
ἀναζωπυρεῖν τὰς ἐν ἡμῖν δυνάμεις καὶ ἀνακαινίζειν τὰ 

αἰσϑητήρια καὶ ἔτε τὸ φυσικὸν καὶ ζωτικὸν καὶ ψυχικον 0 
φιγεῦμα καὶ ὥσιτερ νέον τὸ ἅπαν σώμα παρασκευάζειν. 
σιρὸ δὲ τροφῆς, ξηραίνειν τε καὶ ἐσβόσπεσϑαι πᾶσαν τὴν 
ἐν ἡμῖν ἰκμιάδα, ἔντος χωρήσαντος τοῦ ϑερμοῦ. ἃ. Οὐδὲν 

γὰρ ἕτερον ὕπνος ἢ κατοχὴ αἰσϑήσεως ἄλυπος, καὶ εἴσω 
φοῦ ϑερμοῦ ῥοπή, ὥστε ἱκανῆς μὲν αὐτῷ παρακειμένης 565 
φροφῆς. ταύτην κατεργάζεται τὸ ϑερμὸν καὶ τῷ παντὶ 125 
διαδίδωσι σώματι. κἂν ὠμοί τινες ὦσε χυμοὶ καὶ ἄπετιτοι, 
“φὰ παρασιλήσια γίνεται. καὶ ἀμείνους ὧδε οἱ τιρὸ τροφῆς 
ὕτενοι. μὴ) ππαρακειμιένης δὲ τροφῆς. τῶν οἰκείων καὶ φυ- 
σεκῶν ὑγρῶν ἅτιτεται τὸ φυοικὸν ϑερμὸν καὶ ταῦτα ἐκ- 30 

δαπανᾷ. 8. ᾿ΑἸΙμέλει δεῖ τὸν καϑευδήσοντα ἀεί τε μικρὸν 

ἢ μεῖζον ἐντεϑέναι ὑσιέκκαυμα τῷ ϑερμῶῷ, εἰ μὴ πρὸ ὁλί- 

γῶν τοὐϑ᾽ ὡρῶν πεποίηκεν. ὃ δὴ τῇ κατά σε διαΐτῃ ἀμει- 
γον, ἤδη κατεργασϑείσης τῆς τροφῆς καὶ τοῦ ἐν αὐτῷ 
ἀνμώδους καὶ φυσώδους διαφορηϑέντος, ὡς ἀκραιφνέσιν 35 
ἤδη τέγγεσϑαε τὸν ἐγκέφαλον ἀναδόσεσιν, εἰ μή πού γε 106 
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ξηροτέρου ἠσϑημένος αὐτοῦ, εὖ ποιῶν ἅμα τροφῇ εἰς ὕπινον 

τρέπεσϑαι βούλει. οὕτω γὰρ ἂν αὐτὸν ὑγρότερον στἀαρασπευά-- 

σαις. 4. Καὶ ὕπνοι μὲν καὶ ἀὐπνίαι σύμμετροι μὲν φίλοι 

καὶ λυσιτελεῖς τῷ παντὶ σώματι κατὰ τὴν ἑκάστου ἕξιν τὲ 

5.καὶ δίαιταν διοικούμενοι, ἐλλείποντες δὲ ἢ πλεονάζοντες 
ἀδικεῖν σειστεύονται. ὅ. ᾿“γαϑὸν δὲ μετὰ τῆς λοισιῆς διαί- 

126 τῆς καὶ τὸ γυμνάσιον. φτό,τε γὼρ φυσικὸν ἀνάπτεται ὧδε 
ϑερμόν, κἄν πού τι περιττὸν ἢ, ἤτοι διασινεῖσϑαι τοῦτο 
σαρασκευάζει, ἢ κάτω ὑποχωρεῖν βιάξεται. 6. Καὶ τοῖς 

1 μδὼ ἐσχυροτέρᾳ κεχρημένοις τροφῇ. ἀμείνω τῶν γυμναρίων 

τὰ σφοδρότερα καὶ οἱ ὀξεῖς πορίσεαϑοι καὶ κυνηγεσίαι καὶ 
στάλαε καὶ δρόμοι καὶ δίσκοιε καὶ τὸ διὰ μικρᾶς σφαίρας 
γυμνάσιον καὶ πᾶν ὅ,τε ἂν ἄλλο οἰηϑῆς ἱκανὸν εἶναι σφο- 

δρότερον ἀναφεινοὴν ἀλλοιῶσαι, καὶ ἐπαυξήσαιε ϑέρμην, καὶ 
15 ἰκμαλέον ἤδη ἐμποιῆσαι τὸ δέρμα λεπτοῖς ἱδρῶσι. 7. Σοὶ 

δὲ οὕτω λεπιτῇ κεχρημένῳ διαίτῃ, ἱκανὸν ὧν δόξαι γυμνά- 

σιον καὶ δῥαχὺς περίπατος, καὶ μάλιστα ὃ πρὸ τροφῆς καὶ 

ἕωθεν" καὶ σχολαιόθερος μὲν καὶ μείων ἐπὲ τὸ ϑερμότερον 

ἀποκλινούσης. τῆς ὥρας, συντονώτερος δὲ καὶ μακρότερος 
107 χειμιῶνος ὥρᾳ. ἀεὶ δὲ μέχρε τοσούτου σοι τῶν γυμνασίων" 

ὠποπειρᾶσϑαι σιροσήκει, μέχρις ἄν. "μηκέτι κόπον ἐμστοιῇ τὸ 
γυμγάσιον, ησϑημένος δ᾽ ἤδη κόπου τινός, λήγειν τῶν ᾿ 

γυμνασίων. 8. Τὰ δὲ "Ὁ" τροφὴν γυμνάσια ἦτοι προ- ̓  

κατασπᾷ τὴν τροφὴν καὶ ἐλλισυῆ ταύτης ποιεῖται τὴν ἀνά- 

127 δοσιν, ἢ φϑάνουσιν αἱ φλέβες τῇ ἐπιδόσει τοῦ ϑερμοῦ καὶ 

τῇ εἰς τὴν ἐπιφάψειαν τῆς ὕλης ῥοσιῆ σιροαρσάζουσαι φῆς ἥ 

σιέψεως σιτία καὶ ὠμοχυμίας ϑησαυρίξζουσαι ἐν τῷ βάϑεε 
«τοῦ σώματος. πάντα δὲ ταῦτα προκαταβολαὶ μεγίστῶν γί- 

γψεται »οσημάτων. .9. ΔΒαλανεῖα δὲ, εἴπερ φε ἕτερον, χρή- 
80 σιμὰ; φέγγοντα μὲν τὼ σφορ οὶ φοῦ σώματος μέρη, τοὺς 
πόρους δ᾽ ἀναπεταννύντα, καὶ πᾶν ὅ,τε ἐν αὐτοῖς ὀβμπδὴ ] 

συλασμιένον λεσιτύνοντά τε καὶ ἐξάγοντα. 10. Σοὶ δὲ καὶ 

35. φρύφῳ δηλαδὴ νηστείᾳ φε καὶ λιτότητε, τοιοῦτον αὐτὸ ἀπερ-- 

γασαμένῳ. τοὺς γὰρ πολυσαρκίᾳ κεχρημένους ἢ πολλοὺς 
φεϑησαυρισμένους ἔχοντας χυμοὺς μᾶλλον ὧν βλάψειε μὴ 

τ οαῦϑον Ξυξββ ες μοι 

μᾶλλον αἱρεῖσϑαι ταῦτα προσήκει σιρὺ πάσης ἄλλης διαί- ; 
) , , Γ “- 8 

τῆς, ἀπερίττῳ τὲ καὶ ὑποξήρῳ κεχρΉ ν γ 6) σἀμοὴ θῇ συν- 
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γεγονότα δεόντως. προκεκεψωμένοις μὲν γὼρ ἤδη ἂν ἐν- 
ϑείη τὴν κατ᾿ αὐτὰ ὠφέλειαν, τέγγοντα καὶ ἀναπτεταννύντα 
φοὺς πόρους, καὶ ἱκανὴν ποιοῦντα διαφόρησιν" συεσυλήρω-- 108. 

τ μένοις δὲ φϑάνει πρὶν ἢ διαφόρησιν ἀξιόλογόν τινα ἐμ- 
ποιῆσαι, ἀναλύοντα καὶ ἐκπυροῦντα τοὺς ἐντὸς χυμοὺς ὁ 

ν καὲ φοὺς τέως ἡσυχάζοντας. ἀνακυκῶντα καὶ ϑερμαίνοντα. 128 
11. “Ἃὐτομάτοις δὲ ϑερμοῖς οὐκ ἂν ποτε συμβουλεύσαιμε 
χρήσασϑαί σε μάλεστα ξηραίνουσι. νιτρώδη γὰρ ὄντα καὶ 
στυπτηριώδη καὶ χαλκανϑώδη μᾶλλον ἀνικμᾶταε ἢ ἐνείϑη- 
σιν ὑγρότητα. ἀμέλει τοὺς καχεκτοῦντάς τε καὶ οἰδαλέους τὸ 
καὶ εἰς ὕδερον ἐμπεσεῖν ὑποσισευομένους ἐκεῖσε οἴχεσϑαε 
“«:οοτρεστέον. ὑγιαίνουσε δὲ καὶ μαάλισϑ'᾽ ὑποξήροις τὲ καὶ 

ἐνθέρμοις ἀνθρώποις πάνυ ἄϑετα. 12. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν «εερὶ 
φούτων λόγος ὧδέ πῃ καὶ ληγέτω ἱκανῶς τοῖς ἐξ ὀλίγων 
“«λείω μαϑεῖν δυναμένοις ἐκτεϑειμένος. 18. ᾿Επεὶ δὲ τινὲς τὸ 

ταῖς ϑύραϑεν ἀνάγκαις ἢ ἀκρατέσιν ὀρέξεσιν, ἢ ταῖς τῶν 
ὡρῶν μεταβολαῖς, ἢ τισι πλεμμελήμασε καὶ διαφόροις αἶ- 
αἰαις ἀδιαφόρως διατεϑέντες λανϑάνουσε τὴν καϑαρὰν αὖ- 
τῶν ὑγίειαν ἀπολλύντες δυσχρασίαις τισὶ καὶ κατάρροις καὶ 
ἀπεψίαις καὶ ἐμφράξεσι, καὶ ταῖς ἀλόγοις κενώσεσι ἑαὶ τελή-- 20 
ρώσεσι, βοηϑητέον καὶ τούτοις τῷ λόγῳ, ὡς μὴ «τύχοιεν 109 
ἀγνοίᾳ τοῦ δέοντος ἀπολέσαντες τὸ σιῶν τῆς ὑγιείας καὶ 29 
μείζοσιν ἑαυτοὺς ἐμβάλλωσι πράγμασι. 

ων 

Κεφ. εβ΄, Περὶ δυσκρασιῶν. 

1. Τοῖς οὖν ἀπὸ ψιλῆς ἐνοχλουμέγνοις δυσχρασίας φύ-- :5 
λακτέον μὲν πρώτως τὰ προκατάρξαντα αἴτια, ἔσπειϑ᾽ οὕτω 
τοῖς ἐναντίοις βοηϑητέον. ῶ. Καὶ ϑέρμης μὲν τιλεονεχτού-- 

'ϑης», ἀφαιρετέον “τοῦ τ᾽ οἴνου καὶ τῶν σταχυτέρων τροφῶν, 

καὶ ἐγκρατείᾳ τὲ καὶ ἡσυχίᾳ τὸ σιλέον δοτέον. ψύξεως δὲ 
φοῖς ἐναντίοις βοηϑητέον. καὶ γραινούσαις δὲ διαίταις 30 
ἀναλησιτέον τοὺς ἐξηραμ μένους, ὥσσιερ αὖ φοὺς ὑγροτέρους . 
διὸ τῶν ἐναντίων ἀκτέον. 8. Καὶ τῶν μὲν ἐν τροφῆς εἴδει 

λαμβανομένων «τὴν δύναμιν ἔχεις ἀνωτέρω ῥηθεῖσαν" εἴ 

φινος δὲ καὶ φαρμάκου δέοι, ὕστερον ἐπιϑήσομιεν τῷ λόγῳ. 
χυμῶν δὲ τινων ἀκμασάντων τῷ χρόνῳ διά φενὰ «εληῤυμι8-- 35 
λήματα, ταῖς ἐναντίαις μὲν καὶ ὧδε χρηστέον διαίταις τῶν 
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κατεχόντων παϑῶν. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τοῖς ὅσον οὔπω 
ῥηθησομένοις. 4. Καὶ χολὴ μὲν ἐπικρατοῦσα ξανϑὴ ἦν 
μὲν ἄνω ῥέπῃ καὶ ῥάδιόν σοι ἐμεῖν, πειρῶ. εἰ δ᾽ ἐμπέ- 

110 πλασται παλαιὰ οὖσα καὶ σεσηπυῖα, καὶ προσίσχεται εἰς ὦ 
5:0 τῆς γαστρὸς βάϑος, μή τινος πυρετοῦ ἐνοχλοῦντος, τοῖς 

] 180 δὲ ἀλόης ταύτην κενωτέον κατασοτίοις. ἢν δὲ πάνυ ζέουσα 
με ᾿ "} ΦΑ ἣ ᾿ , , 2 , 
ἢ) καὶ πυρετὸν δὴ ἀνάσπτῃ, καὶ μὴ διαίταις μόναις ἐθέλῃ 

ὑπακούειν, καλὸν μὲν ὧδε ψύχειν καὶ ὑγραίνειν, καὶ τὸ 
διὸ τῶν ἴων ἢ ὄξους καὶ χυλοῦ δοιῶν ἢ ῥόδων σκευαζόμιε- 

γον μετὰ τοῦ καλουμένου σάχαρ πίνειν. ἄμεινον δὲ πιροσ- 
ἐσχομιένην καϑαρτικοῖς ἐξάγειν φαρμάκοις. ὅ. Φλέγματος 
δὲ τοῦ ἐνοχλοῦντος ὄντος, ταῖς τε ϑερμοτέραις χρηστέον 
διαίταις καὶ ἀντιδότοις καὶ ἐμέτοις ἢν ἐπισολάζη ταῦτα καὶ 

κατασοτίοις, οἷς ἐρῶ, φλέγμα, μετρίως ὑπεξάγουσιν. 6. 41:- 

15 μάτος δὲ τοῦ ἐνοχλοῦντος ὄντος, τί ἂν εἴη φλεβοτομίας 

ἄμεινον; 7. Ὅτε δὲ χολῆς μὲν ἐπικρατούσης ἀλγη ἔοσϑ᾽ 

ὅτε κεφαλῆς καὶ στόματος πικρότητες καὶ σκοτόδινοι καὶ 
δίψαι καὶ ποτοῦ μὲν ὄρεξις, τροφῆς δ᾽ οὔ, φλέγματος δὲ 
τἀναντία μετὰ τοῦ τῆς κεφαλῆς ἔσϑ'᾽ ὅτε βάρους, ὥσπερ 

» Υ , 9 

20 ἀνωφέρω περὶ τούτων καϑαρώτερον εἴρηται, καὶ πρὶν ἢ 

181 

111 

φᾶναι ἡμᾶς, «ἔχεις καὶ αὐτὸς ταῖς εὐφυέσι σου διαγνώσεσιν 
ἐξευρίσκειν. 8. Κόπου δὲ αἰσϑέσϑαι «ἱνὰ περὶ τὸ σῶμα 

καὶ μώλιστα πιδρὶ φοὺς πόδας καὶ ταῦτα μὴ κεκμηκότος 
φοῦ σώματος; ὀργᾶν φινα χυμὸν σημαίνει. καὶ δεῖ σε 

φῆς μὲν τροφῆς τὸ ποσὸν ὑφαιρεῖν καὶ τὴν ποιότητα ἐξ-- 

αλλάντειν εἰ δέοι, καϑαίρειν δὲ τὸ σῶμα τοῦ πλεονάξοντος 

ἐκκενουμένου χυμοῦ. 9. ᾿Απεψίας δὲ ἐνοχλησάσης διὰ μὲν 
φὸ ποσὸν ἀφελέσϑαι δεῖ τε τοῦ προσαγομένου στοσοῦ". διὰ 
δὲ τὴν ποιότητα, ἐπ᾽ ἄλλο εἶδος μεταβαίνειν τροφῆς, ὥσπερ 

3. καὶ ψύξεως, διὰ τῶν ϑερμοτέρων ἐπαναλαβεῖν καμοῦσαν 

φὴν δύναμιν. 10. Κατάρρουν δὲ μετοχετεύειν ἐρρίνοις καὶ 
τὸ φϑάσαντα κατενεχϑῆναι ϑερμοῖς μετρίως καὶ ἀναγω- 

γοῖς φαρμάκοις ἐξάγειν, πάντας δὲ ἤδη πυρέττοντας παὶ 
αἵματος ἀφαιρεῖν, εἰ μή τι ἕτερόν ἀπείργει" καὶ λεπτῇ 

38 διαῤτῃ χρηστέον. 11. Καὲ τοῦτο μὲν ἤδη πραγματείας 

ἑτέρας" ἵνα δὲ ἐκ τῶν ἐκκρινομένων. ἔχης διαγινώσκειν, καὶ 
σδρὶ τούτων, ὅσαν εἰκὸς, μνημογεύσομιεν. 
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Κεφ. ιγ΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν οὔρων ἐπιοκέψεως. 

1. Οὖρον οὖν΄ ἄριστον τῷ κατὰ πάντα συμμέτρῳ ἀν-- 
ϑρώπῳ ὑπόξανϑον ἢ ὑπόπυρρον, λευκὴν καὶ λείων καὲ 

ὁμαλὴν τὴν ὑπόστασιν ἔχον. ὦ. Καὶ τούτου ὥσστερ κανό-- 

γος κειμένου, τὰ κατὰ σλάτος ϑεωρούμενα τῷ τῶν ἀνϑρώ- 
“ων γένϑι οὖρα δοκεμάξεται. σὺ δ᾽ ὦμα τῷ σαυτοῦ, ὁπό- 
τὰν ἄμεινον διάγης, τὰ λοισιά σοι οὖρα ἀνεξετάζων, βραχύ 

τι ἂν ἐντεῦϑεν κρίνων διαμάρτοις. 8. Τὰ τοίνυν λεπτὰ 

φῇ συστάσει οὖρα τὴν τῶν χυμῶν σημαίνει ἀπεψίαν, ἔσϑ'᾽ ὅτε 
ὃὲ καὶ δὲ ἐμφράξεις φαίνεται τοιαῦτα, τῷ οἷον διυλίξεσϑαι" 

τὰ δ᾽ αὖ παχύτερα ἐπικεχειβηκέναι μὲν κι σιέψει τῶν χυμῶν 
τὴν. φύσιν, μήπω δὲ κεκρατηκέναι, καὶ διὸ «οὔτ᾽ ἔτε αὐ-- 
τοὺς ὀργᾶν. ἄμεινον δὲ ἅμα φῷ ἐκπριϑῆναι ἀναϑολοῦσϑαι 

φαῦτα, ἢ πλείω «πταἀραρρέειν χρόνον. 4. Καὶ τὰ μὲν σερὸς 

«ὁ λευκότερον ῥέποντα τῶν χρωμάτων ἐλλείπειν τὴν φυ- 

σικὴν ϑέρμην σημαίνει, καὶ τοὺς χυμοὺς ἐντεῦϑεν ἐλλι- 
σιῶς πέντεσϑαι. χαὶ καϑόσον ἄν τὸ σύμμετρον τῶν χρω- 

μάτων τὸ ἐξουρούμενα φεύγωσι, καὶ τῆς κατὰ τὴν ἀνα- 

λογοῦσαν κρᾶσιν ὑγείας ἀφίστανται. ὅσα δ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον 
κεχρωσμένα χωρεῖ, ἀναλόγως φοῖὸ προτέροις ἐπὶ τὸ ϑερ- 

μότερον ῥέπει. ὅ. ἹἹκανὰ δὲ ἄρα καὶ τὰ χρώματα τοὺς 
μᾶλλον ἀκμάζοντας τῶν χυμῶν ὑποσημᾶναι. πυρρὼ μὲν 

γὰρ καὶ ὑπέρυϑρα καὶ ἐρυϑρά,, αἱμιατικοῦ ἀκμάζοντος χυ- 
μοῦ μᾶλλον οὖρα. ξανϑὰ δὲ τῆς τοιαύτης χολῆς. κεχρωσμέ-- 
γῆς δὲ καὶ τῆς ὑποστάσεως, ἐκεῖνον λέγομεν ἐν τῷ φλε- 
βώδει γένει τὸν χυμὸν ἀκμάζειν, οὗστιερ αὕτη μετέχει 
χρώματος. τραχυνομένη δὲ καὶ διασκεδαζομένη ὑπ᾽ ἀλλο-- 

φ«ρίων πνευμάτων σημαίνει διαλύεσϑαι. εἴτε δὲ ψυχρὰ εἴτε 

᾿ ϑερμοὶ ἐκ τῆς ὅλης τοῦτ᾽ ἀναφαίνεται τῶν οὔρων ϑεωρίας. 

μὴ ὁμαλῆς δέ οὔσης, πλημμέλειαί τινες περὶ τὴν δίαιταν 
οὖσαι, ἤ τινὲς τῶν πλανητῶν πυρετῶν, ἀσύμφωνον «ποιοῦσε 
φὴν ὁμαλότητα. θ. Οὐ δεῖ δ᾽ ἀγνοεῖν, ὡς ὠμῶν ἐν τοῖς 
οὔροις συνεκκρινομένων χυμῶν, φήϑησάν τινες τῷ ὑφιζά- 
γειν τούτους ὑποστάσεις εἶναι. ἀλλ᾽ οἵδε μὲν τῷ χρόνῳ 
σιευτόμενγοι, ἐπὶ τὰ ἄνω χωροῦσι καὶ τέλος ἀφανίζονται. 
7. 4ἱ δὲ κατὰ φύσιν ἐναιωρούμεναι μὲν ἢ ἐπιγέφελοι φε- 

ρόμεγαι, μὴ πάνυ τε κεκρατηκυίας τῶν χυμῶν δυνάμεως 

- 0 
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τεκμήρια. ὑφιξζάνουσαι. δὲ ἀσφάλειάν τὸ καὶ ὑγείαν τῷ φλε-- 
βώδει προμνησεσύονται φένει, ἐπὶ τὰ χείρω δὲ τρεπόμενα 
χρώματα αὗταί τὸ καὶ πὰ χύματα, ἐκείνους φῶν χυμῶν 

131 ἀκμάζειν σημαίνουσιν, ὧν φέρουσι καὶ τὸ χρώματα. 8. Καὶ 
σστερὶ μὲν τούτων ἰδίᾳ μὲν ἀκριβέστερον ἐν ἑπτὰ βιβλίοις 

, ᾿ ΄ 

γέγραπται, τὰς τε διαφορὰς καὶ διαγνώσεις καὶ αἰτίας καὶ - 
, ᾿ ᾽ - , Ὕ , ᾿ 2.» 

προσέξεις τὰς ἐξ αὐτῶν σιρογνώσεις ἐκδεδωκοσε" σοὶ ὃ ὄξεαφε 

καὶ ἀπὸ τῶν ἤϑη διὰ βραχέος ῥηϑέντων,, τὰς παραγροσεὸς 
εἰδέναι τῆς ὑγείας. ᾿ 

{4 ξ ς Κεφ. ιδ΄, Περὶ διαχωρημάτων διαγνώσεως. 

“1, Ἑξῆς οὖν καὶ περὶ διαχωρημάτων ὀλίγ᾽ ἄττα δια-- 
λησιτέον, ὡς ἂν σὐληρέστερος ὁ λόγος ἢ. ϑιαχώρημα τοίνυν 
ἄριστον, μαλϑακὸν καὶ λεῖον, ὑσπιόσευρρον ἢ ὑπόξανϑον, καὶ 
ἀνολογίαν ἀποσῶζον πρὸς τὰ εἰσαγόμενα. καϑόσον δ᾽ ἂν 

15 ἐμδυδίη φοῦ ὅρου, σημαίνει καὶ τὴν κρᾶσιν μεταβέβλήαϑαι, 

ἢ τοῦ παντὸς σώματος, ἢ αὐτῆς τῆς γαστρός, ἢ τῶν ἐν-- 
φέρων. 2. Καὶ ψύξεως μὲν ἐπιλαβούσης, σιρὸς τὸ λευκό- 
ψερόν 48 καὶ ὕγδόκερον χωρεῖ τὰ διαχωρήματα ϑέρμιης δέ, 

πρὸς 10 ξανϑόνερον καὶ πυρρότερον. ἐλλεῖπον δὲ τοῦ πρϑα- 
20 ἥκοντος ποσοῦ, ἢ) πλείοσε γυμνασίοις συνδιαφορεῖται, ἢ εἰς 

οὖρα μιετοχετεύεται, μηδενὸς δὲ τοιούτου ὄντος, ἐντὸς 

ἐναπειλήφϑαιε τὴν κότιρον σημαίνει, ἣν ἐξάγειν σιροσήκϑι 
βαλάνοις τε καὶ κλύσμασιν. 8. Ἂν δὲ πλείω τὸ φερόμενα 

435 ἢ τῶν ἀναλογούντων ταῖς τροφαῖς, ἢ τὴν ἀνάδοσιν ἐλλιπῆ 
᾿ ΕΝ ͵ ΕἾ γ᾿ Α , ᾿ 

25 γίνεσϑαι, ἢ διὰ «τινὰ χυμὸν δακνώδη τὴν γαστέρα τὲ καὶ 

τοὶ ἔντερα ἐρεϑίζεσϑαι. 4. Καὶ συνήϑων μὲν χρωμάτων 

φαινομένων, μέτριον τὸ κακόν" τὰ δὲ πολύχροα καὶ αἱἵ- 
ματνώδη καὶ ξυσματώδη, καὶ μετ᾽ ὀδύνης ἐξιόντα ἢ τει- 

416 γεσμοῦ, εἴδη μειζόνων ἀρρωστημάτων" καὶ ἄλλης τοῦτο 

30 πῳραγματείας. ὄ. ᾿Εν πάσαις γ8 μὴν πενώσεσι τουτὶ δεῖ 
7 Φ᾽ 6. " ς ᾽ν ᾿ ᾽ ἰ 

σπουνεῖν [καϑ' ᾿ιποκρατην]" ὡς ἢν οἷα δεῖ καϑαίρεσϑαι 
᾽ , ͵ 

καϑαίρωνται, συμφέρει τ καὶ εὐφόρως φέρουσιν" ἢν δὲ 
μή, τοὐναντίον. καὶ τοῦτ᾽ ἔχε ἀκριβὲς σεκμνηριὸν ἔν τ8 ταῖς 

αὐτομάτοις κενώσεσι καὶ ταῖς ἀπὸ τῆς τνέχνης στεσποιή-- ὦ 

36 μέγωις. 
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Κεφ: εὐ, ἹΙρὶ τῶν σφυγμῶν καὶ τῆς ἐξ αὑτῶν διαγνώσεως. 

1. “είσεεται, δ᾽ ἤδη μέτρια καὶ περὶ σφυγμῶν φᾶναι. 

φῆς τοίνυν ϑέρμης ἐπιδούσης καὶ ἀλλοιωσάσης σὴν καρ- 

δίαν, μείζους οἱ σφυγμοὶ τῆς καϑ' αὐτοὺς συμμετρίας 
φαίνονται. ἐπὶ σιλέον δ᾽ ἐπιταϑείσης, καὶ τάχος πιροσκτῶν-- 
φαι. ἢν δὲ μὴ χωρῇ τὸ μέγεϑος καὶ τὸ τάχος τὴν πολλὴν 
ϑέρμην ἐμψύχειν, ἤδη καὶ πυκνότης ἐπιγίνεται. ἃ. “αἷς 
μὲν γὼρ διαστολαῖς τῶν σφυγμῶν, ἤτοι ταῖς τοῦ σώματος 
«ἧς ἀρτηρίας ἐπὶ τὼ ἔξω κινήσεσι (τοῦτο γάρ φασιὶψ οἱ 
ἐατροὲ διαστολὴν»), συγνεπισπᾶταί τε τοῦ ϑύραϑεν ἀέρος 

ἐμψύξον τὸ καὶ ϑρέψον τὸ ζωτικὸν πινεῦμα. ταῖς δὲ ἐπὶ 

φἀναντία ῥοπαῖς, ἃς δὴ συστολὰς καλοῦμεν, ἐκκρίνεται π΄ὰν 
ὅ,τι ϑερμόν, λιγνυῶδες, καὶ ἄχρηστον τῷ ζωτικῷ σινεύμιατι. 

9. ᾿Δμέλει καὶ τοὺς χρόνους παραβάλλων τῶν διαστολῶν 

πρὸς τοὺς τῶν συστολῶν, ἔχοις ἂν ὧδε συλλογίζεσθαι, πό-- 
φερον ἡ ϑέρμη ἐπικρατοῦσά ἐστιν, ἢ τὰ λιγνυώδη καὶ 
κασυνώδη ταῦτα περιττώματα. καὶ πολλὰ ἐντεῦϑεν τῶν 
μὴ φαινομένων διαγνώσῃ τὲ καὶ προγνώση ἀκριβῶς, ἀκο- 
λουϑῶν ταῖς τῶν ἀρτηριῶν κινήσεσιν. 4. Εἰδέναι μέντοι 
δεῖ, ὡς οὐκέτ᾽ ἀλόγως ὑποσερέφουσιν οἱ σφυγμοὶ καταλα- 
βούσης ψύξεως, καϑὼς ἐπιτείνεσϑαι ἤρξαντο. ἀλλὰ πρό-- 
φερον μὲν βραδύτεροι γίνονται, εἶϑ᾽ οὕτως ἀραιότερον" ἐπε- 
φταϑείσης δ᾽ ἤδη τῆς ψύξεως καὶ μικρότεροι. ὅ. ᾿“Ιμείνους 
δ᾽ ἐν παντὶ γένει καὶ εἴδει σφυγμῶν οἱ σφοδρότεροι. οἵδε 
γὰρ μόνοε τῶν δακτύλων σιιεζόντων ἀντιβαίνουσί τε καὶ 
ἀντιχρούουσι, τὴν κατ᾽ αὐτοὺς ἢ μᾶλλον τῆς καρδίας καὶ 

- - , - “ 

τοῦ ζωτικοῦ τόνου, σιρὸ τούτων παραδηλοῦντες δύναμιν. 

ὁ. 7Τούναντίον δὲ οἱ ἀμυδροὶ σημαίνουσι. κἂν γὰρ τύχωσι 

καὶ μείζους ὄντες, οὔτε σφοδροτέραν ἐπαφὴν ὑπομένουσι, 
καὶ ἠτονήκθφος τοῦ ζωτικοῦ τόνου σύμβολα. ὥσπερ αἱ 
ἀνωμαλίαι ἐπί τε πλήϑεσι βαρύνουσι γίνονται, καὶ καιρίων 
μορίων ἀξιολόγοις ἐμφράξεσι. ἢ. Χείρους δὲ οἱ διαλείστον-- 
τες. καὶ μάλιστα ἢν πλείω χρόνον μιᾶς κινήσεως ἡ ἦρε-- 
μια ἧ- ἀπαγορεύειν γὼρ ἤδη τὴν καρδίαν σημαίνουσι, τῆς 
καϑ' αὐτὴν κινήσεως, ἤτοι διὰ τυλήϑη ἐκνικήσαντα γυμῶν, 
ιἢ δι᾿ ὅσον οὔτιω ἐσομένην νέκρωσιν. 8. Σκληροὶ δὲ σφυγμοὶ 
ἀεὶ μὲν κωλύουσε τοῦ κατὰ τὴν ἐκτὸς κίγησιν μεγέϑους 

9 ς 
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τῶν σφυγμῶν, ἤτοι δὲ διὰ ξηρότητα, ἢ ψύξιν ἢ φλεγμο-- 
γὴν καὶ μάλιστα νευρωδῶν μορίων γίνονται. ὥσπερ οἱ 
τ γρότεροι δι᾿ ἕξιν τοιαύτην, καὶ μελετωμένους ἔσϑ᾽ ὅτε 
ἱδρῶτας, οἱ δὴ καὶ κυματωδῶς φέρονται. 9. Καὶ περὲ μὲν 

5 τούτων καὶ ἐν ἀλλοις ἔφϑημεν διαλαβόντες, ἔνϑα καὶ περὲ 
Ὶ τῶν κατὼ μέρος νοσημάτων διὰ βραχέων διειλήφα μεν. τῷ, 

138 γάρ τοι προκαϑημένῳ τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος εἰς σιρεσβείαν 
στελλομιένῳ ἐπὶ τοὺς ὑπερβορείους Σκύϑας; ἀξιώσανεί μυ8 

ἐκδοῦναί οἱ βιβλίον, ὅπως ἄν ἔχη μετρίως περὶ νοσημιά- 
τὺ τω» πρίνειν τε καὶ διαγινώσκειν, καὶ ϑεραπείας ἐσάγειν 

φοῖς διαγινωσκομένοις, οὔπω μὲν ἔφϑημεν «ὃ πᾶν τῆς 

118 πραγματείας περώναντες, καὶ νότου πνεύσαντος, ᾧχετὸ 
μὲν ἐκεῖνος εἰς ἣν πρεσβείαν ἐστάλη" ἡμῖν δὲ λέλειπιζαε 
ἡμιτελὲς τὸ βιβλίον. 10. 1 ηρούντων οὖν ἡμῶν ἐκείνῳ 

1 φιλίων, καὶ τὴν χάριν ἀποταμιευομένων οὔπω τισὶν ἐξ-- 
εδόϑη, ἐπεὶ μηδὲ πέρας ἐπετέϑη τῇ πραγματείᾳ. ἐπανιόντι 

δὲ καὶ πέρας τότε οχούσης τῆς πραγματείας, ἐκείνῳ τὸ τὴν 

χάριν ἀποτινψῦντες ἐσόμεϑα, εἴγε ϑεὸς δοίη, καὶ σοὶ παρα- 
σχεῖν ἕτοιμοι τὰὶ ἀντίγραφα. 11. Δόξεε δὲ ἄρα καχεῖνά τε 

0 συνεγνεγκεῖν σοι ἐς τὴν ἅπασαν ἰατρικὴν μέϑοδον. ἃ γὰρ 
ὧδε δοκεῖ λείσπειν, ἐκεῖ καϑαρώτερον εἴρηται. ἔξεστί γε μὴν 
καὶ αὐτὸ τῶν ἤδη ῥηϑέντων σιροφυλάντειν σου τὴν ὑγείαν 
καὶ κινδυνεύουσαν ἐπαναλαμβάνειν. περὶ τούτου γὰρ τοῦ 
μέρους τῆς τέχνης ἐνταυϑὶ διείληπται. ἑξῆς δὲ λείσέδταε 

139 φᾶναι περὶ τῶν φυσικῶν ἐκκρίσεων καὶ τῆς ἐκ τῶν κατ᾿ αὖ-- 
τὰς ἐπισχέσεων ἀκολουϑούσης βλάβης. 

Κεφ, ις΄. Περὶ φορᾶς καὶ ἐπισχέσεως τῶν φυσικῶν τὲ καὶ συνήϑὼν 

ἐπικρίσεων. 

1. “Ιδρῶώτες οὖν ϑέρους ὥρᾳ ἢ κόπου προσηγησαμένου 
30 γινόμενοι οὐδὲν τε φαῦλον οὐδ᾽ ἀπεικὸς προσημαίνουσι. 

μάλιστα γὰρ ἂν καὶ λυσιτελήσαιεν" ἐπ᾽ οὐδενὶ δὲ προδήλῳ 

αἰτίῳ πλῆϑος κατὰ τὸ φλεβῶδες γένος σημαίνουσιν. ὥστε, 
119 ἢ φλέβα τέμνειν προσήκει, ἢ τοῦ ποσοῦ τῆς τροφῆς ἀφαι- 

ρεῖν. ἃ. Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ τοῖς ἀπο νόσων ἀναλαμ- 

35 βαγνομένοις, σιλείον τοῦ. δέοντος χεχρημένοις τροφῇ. καὶ 
φούτοις μὲν τὸ πλέον κατὰ τὸν καιρὸν τῆς πέψεως τῆς 
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φροφῆς οἱ ἱδρῶτες γίνονται" τοῖς δ᾽ ὑπὸ πλήϑους αἵματος 
ἐνοχλουμένοις, ἤδη πεφϑείσης τῆς τροφῆς. δεῖ δὲ καὶ ἐπὶ 
ἀμφοτέρων, τοῦ ποσοῦ τῆς τροφῆς ἀφαιρεῖν. 8. ᾿Ενίοις 
δὲ καὶ δι᾽ ἐσχάτην τοῦ δέρματος ἀραίωσιν γίνεται" οἷς 
στλείονος γινομένου, κίνδυνος συγκοπτῆναι. ἀμέλει ἐστιτρε-- 5 

στέον τούτοις μᾶλλον τρέφεσϑαι, καὶ ϑερμοτέροις κεχρῆ- 

σϑαι, καὶ τὴν ἐκτὸς καταψύχειν τς καὶ πυκνοῦν ἐπιφάνειαν. 
4. Τοῖς δὲ διὰ κατάρροιάν τινὰ τὸ στῆϑος καὶ τὸν ὅλον 
ϑώρακα βαρυνϑεῖσιν, ἄμεινον μὴ πυρέττειν, μηδ᾽ ἐπιστη-- 140 

οἰζειν ὀδύνην περί τινα τῶν τιλευρῶν ἢ τῶν μαζῶν ἢ τὸ τὸ 
᾿οτῆϑος" ταῦτα γὰρ ἤδη τοῦ γένους τῶν νοσημάτων παὲὶ 
μείζονος διαίτης ΩΝ καὶ πιλειόνων λόγων ἢ κατὰ τὴν 
παροῦσαν ὑπόϑεσιν. ὅ. Μετρίως δὲ βαφυνομόνον τοῦ ϑώ- 

ρακος τῇ τοῦ ὑγροῦ ἐκεῖσε δοσιῇ καὶ ἐρεϑιξούσης βηχὸς 

γλυκέσι δεῖ κεχρῆσϑαι καὶ χλιαροῖς καὶ ὅσω εὐωνάγωγα τὰ 15 

καταρρεύσαντα ὑγρὰ “ποιεῖν εἴωϑε᾽ μὴ γὰρ οὕτω προμη- 
ϑευσαμένου τοῦ κάμνοντος, στηριχϑείη ἂν τὸ καταρρεῦ-- 120 

σαν ὑγρὸν καὶ ὀδυνήσαι, καὶ τε ἕτερον χεῖρον ἐπαγάγοι. 

0. Δεῖ δ᾽ ἀεὶ πρόνοιαν ποιεῖσϑαι τοὺς καταρρέοντας ἀφ᾽ 
ὕψους χυμους μετοχετεύειν ἐστὶ τοὺς μυκτῆρας" οὕτω γὰρ 90 
ἂν ἐχφορηϑέντος τοῦ λυποῦντος ἀσινῆς ὁ ϑώραξ διατηρη- 
ϑείη. Ἴ. Γαστρὸς δὲ ἈΘΨΙΝΝΗ βάρη τε ἀὐφολῆς συν-- 

δδρεύει καὶ σκοτόδινοι, καὶ πικρότητες στόματος, καὶ ἀηϑίαι 

τε καὶ ἀνορεξίαι. χκλύσμασε δὲ ὑπεικούσης ἀνίεται τὰ λυ-- 
ποῦντα. ἀμέλει δεῖ καὶ τούτων ποιεῖσϑαι πρόνοιαν, ὡς μὴ 55 
ἐπέχοιτο. 8. ᾿Ενίοις δὲ κατά τινας ὥρας αὐτομάτως φέρε-- 
ται ἡ γαστὴρ τοῦ συνήϑους πολλῷ σιλέον, ἐπί τισι ῥηταῖς 41 
ἡμέραις, καὶ πολλὰ συνεξάγεται τῶν λυπούντων, καὶ ἄμει- 

γον βιώσκει ὁ ἄνϑρωσπος. 9. ᾿Ἑτέροις δὲ καὶ ἄνω πολλά 
φε καὶ «τοικίλα ἐξεμούμενα «ιολλὼν μελετω μένων νοσημά-- 30 
φων ἀπάλλάττει τοὺς ἐξεμέσαντας" ὧν μὴ συνήϑως γι- 
γομένων ἤδη, λαβούσης τοῦτο εἰς συνήϑειαν τῆς φύ- 191 
σεο)ςς πολλά τὲ καὶ χαλεστὰ ἄρχεται γοσήματα ἀναφύεσϑαι. 
10. ᾿“Ιμέλει πιροσήκει τῶν συνήϑων μὴ γινομένων ἐκκρί- 
σεων ταύταις ταῖς ἀπὸ τῆς τέχνης ἀρήγειν βοηϑήμασιν. 35 
οὐχ ἧττον δὲ καὶ οἷς σύνηϑες διὰ μυκτήρων ἢ αἱμορροίδων 
αἷμα φέρεσϑαε εἴωϑεν. ἀλόγως γὰρ ὧδε τοῦ αἵματος ἐπι-- 
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,σχεϑέντος, ἢ τοὺς ουνήϑεις ἀγαστομοῦν προσήκει πόρους, 
ἢ σχάσεσε φλεβῶν «ὁ πλεονάζον κενοῦν, εἰ μή πού γὲ 
ὁγλείοσι γυμνασίοις ἀναλισκομένου τοῦ στεριττοῦ ἢ τροφαῖς. 

ἐλάττοσι κολαζομένου οὐ κατεπείγει τῶν κενώσεων χρεία. 

511. “Ὥσπερ οὖν ἀμέτρως τὰ μὴ δέοντα κενούμενα ἀτονόν 
: τε καὶ ψυχρὸν τὸ σῶμα ποιεῖ, καὶ τὰς ψυχικὰς ἀμβλύνει 

142 δυνάμεις, οὕτω δὴ τὰ δεόμενα καϑάρσεως ἐπεχόμενα βα- 
οὔνει τὸ καὶ ἐμφράττει καὶ ϑορυβεῖ τὸν νοῦν. καὶ ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
ἄλληλα ἐπάγει ἄλγη καὶ ἀορωστήματα, καὶ πᾶσαν δύναμιν 

10 τῷ χρόνῳ καταμαραΐνεδι. καὶ φαῦτω μὲν οὕτως, 12. ᾿Επεί 
᾿ δὲ περὶ διαίτης καὶ τῶν κατὰ μέρος σιτίων εἴρηται καὶ οἷς 

122 πεχρῆσϑαι δέον, καὶ ἃ παραφυλαχτέον, καὶ διὰ πάντων τὴν 
ὑγιεινὴν πραγματείαν ὧδέ σοι ἐκτεϑείκωμεν, ὡς ἂν ἑπόμε-- 
γος ταύτῃ ἀμεινὸν τὲ διάγης καὶ τὰς μελετωμένας ἀπο-- 

15 διοπομπῇ νόσους, κοινῇ δὲ τοῦτο πιῶσι δοκεῖ δίαιτα ἰσο-- 
ψομίαν χαριζομένη πᾶδε τοῖς ἐν ἡμῖν πνεύμασι, σοὶ δὲ 

σιρύϑεσις μᾶλλον τὸ ψυχικὸν ὑγιαίνειν τε καὶ διαλάμτπιειν 
σινεῦμα, ὧδε τὸ πᾶν τοῦ λόγου τρέψαντες ἐροῦμέν σδὲ τὰ 

, στροσήκοντα ἐπαναλαβόντες τὸν λόγον. 

20 Κεφ. ιζ΄. Περὶ τοῦ πῶς ἂν ἕκαστον τῶν πνευμάτων ἐπιδιδοίη ἐκ τῆς 

προχειμένης μεϑόδου καὶ μάλιστα τὸ ψυχικὸν πνεῦμα. 

1. Τεττάρων οὖν διαφύρων πνευμάτων ἐξευρημένων 
φῷ λόγῳ, ἑνὸς μὲν τοῦ κατὰ τὴν γαστέρα φαινομένου, καὶ 
ψυχροῦ μὲν καὶ ἀγροῦ τούτου φαινομένου τοῦ πνεύματος, 

25 ψυχροῦ δὲ λέγω, οὐχ ὡς ψύχοντος, ἀλλ᾽ ὡς ἧττον ϑερμοῦ 
φοῦ μετ αὐτὸ ὄντος, ὥσπερ καὶ ξηρὸν δὲ εἴποιμε ἕτερον 
φοῖς ὑγροτέροις τοῦτο παραβάλλων λέγω (πάντα γὰρ τὼ 

143 φυσικὰ καὶ ξζωώδη πνεύματα τῷ κοινῷ λόγῳ ϑερμά τε καὶ 
ὑγρὰ πέφυκε), καὶ τούτῳ δηλονότι τῷ κατὰ τὴν γαστέρα 
φῆς ὀρεκτικῆς δυνάμεως ᾿ἐποχουμένης, καϑόσον ἂν αὐτὸ 

30 ἑαυτοῦ φαίνηται καϑαρώτερον, καὶ τὸς κατ᾽ αὐτὸ αἰσϑή- 
σεις ἀμείνους γίνεσϑαι εἰκός, καϑόσον δὲ τῆς συμμετρίας 
λείπεται, καὶ τὴν κατ᾽ αὐτὸ δύναμιν ἀμυδρότερον ἐνεργεῖν. 

193 ἀμέλει μᾶλλον ξηρότησι καὶ ϑερμότησιν αὐτὴν δρῶμεν τὴν 
δύναμιν πάσχουσαν, ἢ ταῖς ἀντικειμέναις ποιότησιν. “ὃ. ᾿Εἰκ- 

36 δεχομένης δὲ ταύτην τῆς κατὰ τὸ ἧπαρ δυνώμεως, ἣν δὴ ̓  

Ἰδω υδυν ὐμμνι"..: δὺς 
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καὶ φυσικήν τε καὶ φυτικήν φαμὲν, νὼ φαύτῃ τῆς ϑρεπτι- 

κῆς τε καὶ αὐξητικῆς καὶ τοῦ ὁμοίου γεννητικῆς τὲ καὶ 

ἐπιϑυμητικῆς ἀναπαυομένης δυνάμξως, τὸ κατ᾿ αὐτὴν 

σινεῦμα ϑερμὸν ἤδη καὶ ὑγρὸν τυγχάνει, καὶ ἡ κατὰ ταύ-- 
φὰς τὰς ποιότητας ἀποβλέπουσα δίαιτα ἀνανεοῦσθϑαί τε 9 
καὶ ἀκμάξειν τὴν κατὰ τὸ ἧπαρ παρασκευάζει δύναμιν" 
ὕπνοι δὲ ἄρα τοῦτο πλείους καὶ λουτρά, πνβηθεοι τε ποὲ 
ἀνέσεις βίου, βραχύτατά τε γυμνάσια καὶ μετρίως ϑερ- 
μαίνουσαι καὶ ὑγραίνουσαι τροφαί. 8. Τῇ δὲ καρδίᾳ τῆς 
ζωτικῆς καὶ ϑυμικῆς ἐνθαλαμενομένης ϑυνάμιεως καὶ διὰ 144 
σ«ολλῷ γε τοῦ καϑ' ἧπαρ ϑεϑβονῶνν ἐνεργούσης σινεύ-- 
μώτος; ἤδη δὲ καὶ ξηροῦ καϑόσον ἂν αὗται αἱ ποιότητες 
ἐπιτείνοιντο ἐν τοῖς κατὰ φύσιν αὐτῶν ὅροις. καὶ αἱ κατ᾿ 
αὐτὰς ἐνέργειαε ῥωμαλεωτέραι φαίνονται, σύντονα δὲ ὧδε 
γυμνάσια καὶ ἱπατασίαι καὶ μάχαι καὶ κυνηγέσια τοῦτο διε-- 1 
γείρουσι, καὶ ἡ πρὸς τὸ ϑερμότερον καὶ ξηρότερον ἀπο-- 
κλίνουσα δίαιτα. ἅ. Ἢν οὖν τούτων τῶν δυνάμεων ἀπο-- 

᾿καμοῦσαν ἀναξωπυρεῖν ἐβέλῃς, φῇ κατ᾽ αὐτὴν συλεονεχφή-- 
σας διαίτῃ, κατ᾽ ἐκείνην ἂν ἐνεργέστερος γένοιο. ὅ. Καὶ 
ταῦτα μὲν ἀφείσϑω, ὀλίγον σοι διὰ φροντίδος ὁ ὄντα, ἦν 24 
μη πρὸς τὴν καϑόλου ἀπομαχόμενα ὑγείαν 7 νυνὶ δὲ περὶ 
φοῦ κατὰ ϑυμόν σοι νῤούβυν καὶ προσαποδώσομεν φῷ λόγῳ. 
0. ᾿Επεὶ τοίνυν, ὡς καὶ πρότερον εἴρηται, πολλῷ μὲν τῆς 
κατὰ τὸ ζωτικὸν πινεῦμα ϑερμότητος λείπεται τὸ κατὰ τὸν 
ἐγκέφαλον, ἤδη δὲ καὶ ξηρότερον ἐκείνου φαίνεται, ὡς διὰ 55 
πάντων συνάγεσϑαι, ξηῃρότερόν τε καὶ Ψυχρότερον τῶν ἀλ- 
λων τουτὶ τὸ πνεῦμα φαίνεσϑαι, «ἰς ἂν ῆβλον σιροσή-- 
κουσα ὧδε νομισϑείη δίαιτα, εἰ μὴ ῇ μετρίως ψύχουσα καὶ 145 
ξηραίνουσα. 7. ᾿Αμέλει τοῖς μὲν ἁπλῶς ὑ ὑγιαίνειν καὶ κατὰ 
τουτὶ τὸ πνεῦμα βεβουλημένοις, ἢ πρώτῃ καὶ κοινὴ καὶ 30 
ἣν φϑάσαντες ἐπεράναμεν ϑίαιναν, ἐφαρμόσειεν ἄν, ἔσι-- 
ἀρκέστερον μὲν πολλῷ τὸ κατὰ τον. ἐγκέφαλον γεννῶσα 
ἄρ. οὐχ οὕτω δ᾽ ἀκραιφνὲς καὶ ἀϑορύβητον. 8. Σοὶ 

᾿ ἐξ ὧν ἐροῦμιεν βοαχύ τι τὴν δίαιταν μιδταλλάξαντι, 
δῆ τοῦ κατά σε σκοποῦ ἀπαντήσει. “ὥσπερ τοῖς μου-- 35 
σιποῖς μἱὰν ποῦ ἢ δύο χορδὰς χαλάσασιν ἢ ἐπιτείνασι, τῶν 
ἄλλων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τηρουμένων, ἕτερόν τε πάντῃ τοῦ 
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προτέρου ὠνακρούεται μέλος. 9. “σπερ οὖν ϑυμηδίαι καὶ 

ἀνέσεις καὶ ὕπνοι ὑγρότερον μὲν ἡμῶν «οιοῦσι τὸ φυσι- 
πὸν πνεῦμα, ϑερμότερον δὲ ϑυμοὶ καὶ σύντονα γυμνά- 
σια τὸ κατὰ τὴν καρδίαν ζωτικὸν πνεῦμα, ἄλλως δὲ ταῦτ᾽ 

5 ἀλλοιοῖ ἡ ἐπεισαγομένῃ τροφὴ ὑγροτέρα ποιοῦσα ἢ ϑερμο- 
125 τέρα τὸν αὐτὸν τρόπον, ἄλλως ἂν τὰ ψύχοντα καὶ ξηραί- 

ψοντα κατὰ τὴν ἐχτὸς δίαιταν διαϑείη ἂν τὸν ἐγκέφαλον, 
καὶ ἄλλως ἀγρυπνίαε καὶ ἐνδελεχισμοὶ καὶ ἔμμονοι στερὶ τὰ 

140 νοητὰ ἔννοιαι. 10. ἴὯδὲ γὰρ πλείονος τῆς κατ᾽ αὐτὸ γι- 
10 Ψομένης κινήσεως, ὀξύτερον τε καὶ λεπτότερον ἑαυτοῦ εἰκὸς 
γίνεσϑαι, καὶ ξηρότερον καὶ διατεϑερ μασμιένον τῇ συνεχεῖ 

ἐνεργείᾳ, μή τίνος ἔξωϑέν τε καὶ ἔσωϑεν τοῦτ᾽ ἀναϑολοῦν-- 

φος διά τινὰ πλημμελήματα. 11. “4παξ οὖν εὐθυπτπιορῆσαν, 
ἐπὶ τἄμεινον πρόεισι καὶ τῶν λοιπῶν κατακυριεύει. ἀμέλει 

“τ πάντας τοὺς νήφοντας καὶ τοιαύτην ἐργασίαν ποιουμένους, 
ὁρῶμεν πλήϑους τε καὶ πάχους τροφῆς ἀπέχεσϑαι καὶ 
ἀνέσεως πιείϑοντας, ὡς μήτ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὧδε παχύ- 
ψοιτο, μήτε ταῖς ἐκ τῆς ἀδροτέρας διαίτης ἐπιιχρατείαις τῶν ͵  
ἄλλων πνευμάτων, καὶ μάλιστα τοῦ φυσικοῦ. φοῦτο γὰρ 

εἰ 20 καὲ κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις τε καὶ ποιότητας τῷ ψυ- 
126 χικῷ ἀντίκειται, καὶ δουλαγωγούμενον τὸ ψυχικὸν ἐπεσύρε-- 

φαι πνεῦμα. 12. Ἵοπερ οὖν ὕδωρ μᾶλλον νηφαλίους 

ἡμᾶς σιοιεῖ, ἥττονος τῆς ἀναδόσεως γινομένης, ὀλιγοσιτία ᾿ 
δὲ οὐχ ὕλην δίδωσιν. αὐτάρκη τῷ φυσικῷ πνεύματι, καὶ 

25 μακρὰ δὲ ἐγρήγορσις φϑάνει τὸὶς παχυτέρας κολούουσα τῶν 
147 ἀναϑυμιάσεων, ὡς διὰ πάντων ἀκραιφνέστερον τὸ ψυχικὸν. 

σινεῦμα φαίνεσϑαι ἐν ὑπακούουσι σώμασιν, οὕτω δὴ ὑδρο- 
σοσίαι μὲν ἀχλυῶδες καὶ παχὺ τουτὶ τὸ πνεῦμα παρασχδυ- 
ἄξζουσι ταῖς ἐξ ὑπογείου ἀναϑυμιάσεσι. νηστεία δ᾽ ἐκπυροῦβ 

20 καὶ ϑυμοειδέστερον ἀπεργάζεται. ἡ. δ᾽ ἀγρυπνία ξηραίνει, 
καὶ οὐκ εὐτύπωτον ποιεῖ τὸ πνεῦμα, ἐν μὴ οἰκειουμένοις. 
φῇ διαίτῃ πνεύμασιν. 18. Ἵν οὖν μὴ ταῖς ἀντικδιμέναις,, 

διαίταις ἀνϑελκόμενος ἢ τύχῃς, ἀνϑελόμενος τῶν ἀμεινόνων. Ν 
φὰ φαῦλα, καὶ πρόφασίς σοι τὸυτὶ τὸ βιβλίον βλάβης γέ- 

36 γένηται, καὶ ταῖτα τῷ λόγῳ προσϑεὶς ἐννελῆ σοι τὸν λόγον. 

“«οιήσομαι. 14. Ἤδη σοί τῷ χρόνῳ καὶ τῇ μακρᾷ νηστείᾳ 
καὶ προσέτι τῇ ἐπὶ τἀμείνω ῥοπῇ τὸ φυσικὸν ἀπομαρά- 

δ πὰ 
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ναντὶ πνεῦμα οὔτε συχναῖς νηστείαις προσήκδε κατατειέζειν, 
[7 σώμα, οὔϑ᾽ ὕδατος πόσεσι. 1δ. Πρῴην μὲν γὰρ οὔγ- 127 
πρασίς τις τῇ φὺσιπῇ ϑέρμῃ φοῦ ἐγκεφάλου πρὸς τὴν τοῦ 
ὕδατος ἐγεγόνει, καὶ ἄμεινον διετέλεις. γυνὴ δὲ σιρὸς φὸ 
Ψυχρόσερον δέποντα ἐπανασώξειν. δεῖ σε τὸ λεῖπον μετρίαις 5 
φοῦ οἴνου χρήσεσι, φυχόν δὲ πάνυ μὴ καφαχρῆσϑαι φρο- 

φαῖς. 10. ᾿Βπὰν δὲ καὶ πλέον ἐπισχύουσα ἡ ψύξις ἤ.. καὶ [48 

φῇ ᾿Ανδρὸμάχδυ ϑηριακῇ σιροσῆκον ἔσται κεχρῆσϑαί σε, 

ἀντιδότῳ λεσυιτυντικῷ καὶ διαφορητικῷ τελοῦψτε φαρμάκῳ, 
καὶ τὰς ἐν ἡμῖν ἀναζωπυροῦντιε δυνάμεις. 17. ᾿Επεὶ δὲ τὸ 

φαῖς ὀλίγοσιτίαις ἐξήραταί σοι τὸ σῶμα, ἤδη δὲ καὶ εἰς ἕξιν 
᾿ φῆς τοιαύτης γεγανυίας σοι διαίτης οὐ ῥάδιον ἐπ᾽ ἄλλην 

μεταβαίνειν, καὶ λουτροῖς προσήπϑι κεχρήσϑαί σε, φέγγουσι 
μὲν «τὸ ἅπαν σῶμα καὶ διαφοροῦσι τὰ ἐναπειλημμένα τῷ 
βάϑει τοῦ σώματος δεόμενα καϑάρσεως,, ἀνακαλουμένοῖϊς 15 

δὲ καὶ τὰς φυσικεὶς ἡμῶν δυνάμεις ἀμαυρωϑείσας. 18, .Ωσ-- 
τερ δὲ ἐπὶ τὸ ψυχικὸν τουτὶ πνεῦμα τὸν ἅπαντά σοῦ τεί-- 
γεῖν σχοστὸν προὔργου πεποίησαι, οὕτω μηδὲ τῶν ἄλλων 

σὲ καρραϑυμεῖν ϑέμις. συνεφέλκονται γὰρ τοῖς ἀλλήλων 
πάϑεσι, καὶ συναποχαϑίστανται ταῖς ὑγείαις. 19. Ταῦτά 30 
οι τῆς κοινῆς καὶ καϑαρᾶς διαίτης πρόνοιαν ποιουμένῳ 

σοι, καὶ μικράν τινὰ ῥοπὴν χαριζομένῳ τουτωὶ τῷ «ονεύ-- 
οάιατι τῇ οἰκειότητι «ἧς κατ᾿ αὐτὸ συγκράσεως, ἀμείνω σοι 128 
φὸ πάντα καὶ ἐν καταστάσει ἐσεῖται. 30. Πέφυκε δέ σοι 149. 
καὶ ἡ κατὰ φιλοσοφίαν ἕξις, καὶ ἡ τῶν ὀρϑῶν δογμάτων 25 

ἡὐλυάῳ. καὶ ἡ διὼ πάντων «εερὲ τἀληϑέστερα ἰοῦσα σπουδή, 
ἐκ τῶν ἐξευρημένων ἡμῖν μεθόδων «πλείω τὲ καὶ ἀμείνω 

τῇ κατά σε διαίτῃ προσερανίζεσϑαι. 21. ᾽,4λλ᾽ ὁ μὲν περὶ 
«τούτων λόγος ὧδέ πη καὶ ληγέτω, ἱκανῶς μὲν τοῖς βραχυ-" 
λογεῖν ἐθέλουσιν ἐχδοϑείς, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τοῖς ἀρχὲς ἔν 30 

᾿φοῖς τῆς ἰατρικῆς ἔχουσι ϑεωρήμασι, καὶ “μεμνημένοις φι- 
᾿λοσοφίας ὄργια. 82. Σὺ δ᾽, ὦ ϑεία καὶ ἱερὰ κεφαλή, συγ-᾿ 
7νώμων ἔσο, εἴ τινὸς ὁρᾶρ τουτὶ τὸ βιβλίον λειπόμενον 
φῶν κατὰ τὴν δὴν ἔφεσιν, τοῦτ᾽ ἐκεῖνο εἰδώς, ὡς τὰ πολυ- 
ὀχιδέστεῤρὰ τὧν ᾿βιαϑημάτων οὐκ ἂν ῥᾳδίως τις δραχέσιν 35: 
ἐμπεριλάβοι γθάμμασιν, ὡς ἀποσώζειν καὶ τὴν κατ αὐτὰ 
σᾶσαν μέϑοδον. 23. Εὶ γὰρ δὴ τῶν πρὸ ἡμῶν ἐκείνων 
ἀνδρῶν ὅσοι φιλοσοφίᾳ τοὺς λοιποὺς παρήνεγκαψ «ὡς βι- 

1, 2ὅ 
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βλους ἀναπεύσσοντες ἐλλὲίποντά τενα ἐνιότε τῶν δεόντων 
ῥηθῆναι εὑρίσκομεν, σχολῇ γ᾽ ἂν περὶ τουτὶ τὸ βιβλίον 
εὐρεϑείη τὼ πλείονα τῶν δεόντων. ῥηϑῆναι μή τοι 7 πάντα. 
24, Τοῖς γε μὴν νοῦν ἔχουσι μή τοι γε φοῖς κατὰ τὴν σὴν 

180 ἕξιν ἐς φιλοσοφίαν, ἱκανὰὶ ἂν δόξαι καὶ ταῦτα χειραγωγή--. 
ϑέντα ἀπὸ τῶν ἤδη ῥηθέντων, κἀπὶ τὰ μὴ φϑάσαντα δια- 

129 ληφϑῆναι τῷ λόγῳ. οὕτω γὰρ καὶ ἐστὶ πάσης ἄλλης ἐστι-- 
στήμης πρόκειται. τῶν γὰρ ἀρχῶν ἐν πᾶσι τοῖς μαϑήμασι 
προκατειλημμένων τοῖς εὖ εἰδόσι κρίνειν, καὶ τὰ μετὰ τὰς 

10 ἀρχὰς ῥᾳδίως ἐπειγινώσκεται. 20. ᾿Αλλὰ μὴ κάμοις νῦν 
μὲν εὐχαῖς ἡμᾶς στηρίζων, καὶ ἐπὶ τἀμείνω διαβιβάξων, 

ψῦν δ᾽ ὁμιλίαις ἱεραῖς ἀνακαϑαίρων ἡμῶν τὴν διάνοιαν, 
ἔτι δὲ ὑποϑήκαις σεμναῖς εἰς τὰ δέοντα προτρεπόμενος. 
20. Οὐκ οἶδα γὰρ ὅτῳ ἂν μᾶλλον σοῦ πεισϑείην καὶ βου- 

16 λδυομένου καὶ φιλοσοφοῦντος τοὺ κάλλιστα, εἰδώς σὲ τοῖς 
ἀληϑέσι τῆς φιλοσοφίας προσκείμενον δόγμασι, καὶ τῇ περὶ 
ἡμᾶς κηδεμιονίᾳ συνδιατιϑέμεγνον. 27. ΚΕὶ δὲ καιροῦ κα- 
λοῦντος μετ᾽ ἀλλήλων ἐφ᾽ ἱκανὸν χρόνον διατρίψαιμεν, «ολλὰ 
ἂν οἵἴμαε τῶν δεόντων ἐς φιλοσοφίαν συζητηϑείη ἡμῖν τε 

30 καὶ ἑτέροις τὴν κατὰ γνῶσιν χορηγήσοντα προκοπήν. καὶ 
ο΄ βἴῃ γε καὶ ἡμᾶς ὀψέ ποτε ἀνανεῦσαι καὶ ἐπὶ τὸν νοητὸν 

ἐγκύψαι διάκοσμον, καὶ τῶν ἐκοῖϑεν παλῶν ἀπόνασϑαι καὶ 
130 ἰδεῖν τὸ καὶ παϑεῖν, ἃ νῦν ἡμῶν ὁ νοῦς ταῖς ἐμπαϑέσι 

κηλῖσι μεϑύων, ἄκραις ἐπαφαῖς τὸ τοῦ λόγου κατανοεῖ. ὁ 
45 δὲ δὴ σὸς κατανοῶν ἀκριβῶς, οὐκ ἐπιστρέφεται πρὸς τὼ 
ἡμῖν ἐπαγωγὰ καὶ ἡδέα. 238. Καὶ τάχ᾽ ἂν οὕτω. καϑαρώ-- 

γΝϑ ὁϑ ὃ ᾿ , τ ᾿ , -» 
τερον. μὲ ἀλλήλων φιλοσοφήσοαιμεν, ὧν τοὺς λόγους γῦν 
ἀγνοοῦμεν, τότε καϑαρώτερον κατοπτεύοντες, ἐπεὶ καὶ φύ-- 
σει τοῦϑ᾽ ἡμῖν δέδοται, καὶ ταύτῃ μάλλον τοῖς πρώτοις 

30 οἰχειούμεϑῳ αἰτίοις, κἂν ἅπαξ τῶν ἐκεῖϑεν. ἀποσφαλεῖσε, 
ϑεωριῶν δυσχερής τις δοκῇ ἡ ἄνοδος καὶ πόρρω «τῆς κατα-- 

, ξ εἰν ᾽ , ᾿ “ ἿἿ 
σπώσης ὡὧδε δυνάμεως. 29. Εὶ δέ στη καὶ τῶν τεϑεωρημέ- 
ψων σοι αξιοίης ἡμᾶς κοινωνοὺς γίνεσϑαει διαπορϑιμεύων καὶ 
εἰς ἡμᾶς τὰ κάλλιστά σοι ϑεάματα, ἄξια μὲν ἄν σαυτοῦ 

356. στοιήσαις καὶ τὸ κοινωψικὸν τοῦ νοῦ ἐπιδείξαις, φύσξε προσὸν 

πᾶσιν ἀνϑρώπεοις. κἂν. ἀτεδίρ γῇ τοῦτο ἡ περὶ τἀμείνω ἄγνοια, 
ϑέλξαις δ᾽ ἂν ἴσως καὶ ἀναζωπιυρήσαις ἤδη ὠποσβεννύμενον, 
τὸ ἐν ἡμῖν νοερὸν καὶ καταπείσαις μεταδιώχειν τἀμείνονα.. 
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ν ἸΔΑΤΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ͂ ἙΡΜΟΥ͂ 
᾿ ΤΟΥ͂ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ ΑὙΜΜΩΝΑ͂ ΑἸΓΥΠΤΊΟΝ. 

1. Τὸν ἄνθρωπον, ὦ "ἄμμων, κόσμον φασὶν οἱ σο-- 
φοΐ, ἐπειδὴ ἀφομοιοῦται τῇ τοῦ κόσμου φύσει. 2. ᾿Εν γὰρ 
φῇ καταβολῇ τοῦ ἀνθρωπείου σπέρματος ἐκ τῶν ζ΄ στοι- 
χείων ἀκτῖνες ἐπιπλέκονται ἐφ᾽ ἕκαστον μέρος τοῦ ἀνϑρώ- 
σου. 8. -“Ομοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκτροπῆς κατὰ τὴν τῶν ιβ' 5 

ζῳδίων ϑέσιν. 4. Ὁ μὲν γὰρ Ὑ λέγεται κεφαλή, τὰ δὲ 
τῆς κεφαλῆς αἰσϑητήρια εἰς τοὺς ζ΄ ἀστέρας ἀποριεμέρισται. 
ὅ. Ὁ μὲν γὼρ δεξιὸς ὀφϑαλμὸς ἀπονενέμησται τῷ Φ, ἃ 
δὲ εὐώνυμος τῇ ζ, αἱ ἀκοαὶ τῷ Ὁ, ὁ ἐγκέφαλος τῷ Ἴ., ἡ 

γλώσσα καὶ ὃ γαργαρεὼν τῷ ᾧ, ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις τὸ 
φῇ Ὁ, ὅσα δὲ ἔναιμα τῷ. σχήματι. 0. ᾿Εάν τις οὖν κακῶς 
τύχῃ ἐπὶ τῆς σπορᾶς ἢ τῆς γεννήσεως κείμενος, ἐπὶ τοῦ 
σιεροσῳκειωμένου αὐτῷ μέλους σσήρωσις γίνεταί τις. 7. Τέσ- 

σαρα δὲ καϑολικὸ μέρη εἰσὶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, κεφαλή, 
ϑώραξ, χεῖρες καὶ πόδες" ἕκαστον δὲ τούτων κατὰ τὸν και- 15 
ρὸν τῆς σπορᾶς ἢ τῆς γεννήσεως κατά τι ἠσϑένηκε, τοῦ 
δεσπόξοντος αὐτοῦ ἀστέρος κακωϑέντος : οἷον ὀφϑαλμὸν ἢ 
καὶ ἄμφω οἱ ὀφϑαλμοί, ἢ ἡ μία ἀκοή, ἢ καὶ αἱ δύο, ἢ οἱ 

ὀδόντες ἔπαϑόν τι, ἢ καὶ ἡ λαλιὰ ἐναποδίσϑη. 8. 4ῆλον 
γὰρ ὡς ἀκτὶς ἐχολλόν ἐπιβαλοῦσα τούτων τινὶ φϑείρει 30 
καὶ λυμαίνονται, ὁμοίως καὶ ἐπὶ θώρακος, ἢ ὁ πνεύμων 

ἔπαϑεν ἢ τὸ ἧπαρ ἢ ὁ σπλὴν ἢ ῇ καρδία ἢ τι τῶν περὶ 
φὰ ἔντερα. 9. Καὶ ἐπὶ χειρῶν ὁμοίως καὶ ἐπὶ ποδῶν. ἢ 

γὼρ οἱ δάκτυλοι ἢ οἱ ὄνυχες ἤ τι τῶν τοιούτων μορίων 
οἰκείως ἔπαϑεν. 10. ᾿Εγὼ οὖν πρῶτος ἀνεῦρον ταύτην τὴν 5 
ἐπιστήμην καὶ προσέταξα αὐτὴν καλεῖσϑαι ὑπηρέτιν τῆς 

20." 
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φύσεως. ἀνάγκη γὰρ ταύτην συγκροτεῖν τῇ φύσει, ὅϑεν 
καὶ τὰ βοηϑήματα ταύτῃ προσγίνεται. 

Π. Τὰ μὲν οὖν ψύχοντα σαντα καὶ ον πο ννὰ φῷ 

Ὁ ἐμέρισα καὶ τῷ ᾧ, φύσει κρυσταλλώδεσι καὶ πγνευματο- 
- 3 - 

σσοιοῖς οὖσι. 3. Τὰ δὲ ἀναϑερμαίνοντα καὶ ὀγκοποιοῦντα 
τῷ σχήματι ἐμέρισα, ὀξύτητι καὶ διαπύρῳ καὶ αἱμυατοστοιῷ 

ὄντι. 8. Τὰ δὲ ἐναλλάττοντα καὶ παροκαλλώνεα καὶ σω- 
ματοποιοῦντα καὶ ἱστώντα πᾶσαν νομὴν καὶ ῥωννύντα τῷ 
2 καὶ τ ο. 4. Ἣ δὲ ζ, ᾧ ἂν τινι προσέλϑῃ τὧν ἀστέ- 

ἰορων, εἴτε ἀγαϑοποιῷ εἴτε κακοποιῷ, «τῇ ἐκείνων δυνάμει 
συνδιατίϑεται. ὅ. Τὸν οὖν τὴν ἰατρικὴν μεύφερχόμενον 
ἐπιστήμην δεῖ θεωρεῖν τὴν κοσμιδὴν διάθεσιν καὶ τοὺς 

ἀστέρας ὅπως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐδὲν χωρὶς τῆς 
συμισλοκῆς τοὐτὼν γίνεταί τὶ τῶν ἀνϑρωσπίνων, οὔτε τὸ 
ΕΥ̓ 3, κ ’ ΕΣ , « ᾿ - 

τὸ θξέα παϑη οὔτε τὰ περιοδικά, οὔτε σωζεταί τις ὑπὸ τῆς 
- ΕΣ , ’ 

᾿ἐωτριχῆς, οὔτε ἐσιεμελείας τυχὼν σώξεται ἢ ἀποϑνήσκει. 
6. Χρὴ οὖν τὸν ἰωτρὸν τὴν κατάκλισιν ἀκριβοῦν, ποίᾳ ὥρᾳ 
γέγονεν. 7. Εἰ δὲ μὴ δύναιτο λαβεῖν ἀκριβῶς τὴν ὥραν, 
ἐν ἣ ἢ γόσος προσηγγέλϑη λαμιβάνειν καὶ ἱστᾶν ϑέμα τι 

20 καὶ τοῖς εὐρῤ φ ὅπὼς σε ὁ κόσμος διάκειται παὶ πρὸς τίνα 

τῶν ἀστέρων ἤ « λόγον ἔχει, ἤτοι ᾧ, ἢ {1, ἢ τίσι σύνεστι- 
ὥΣ “Τοῖς μὲν γὰρ κακοσιοιοῖς συοχημιατιζομένη, ἐπιβλαβῆ 

τὴν νόύσον ποιεῖ, τοῖς δὲ ἀγαϑοτιοιοῖς μεγίστην βοήϑειαν 

ἐπάγει: 9. Βτι δὲ δεῖ καὶ τὴν ( γνῶναι, πότερον τοῖς 
᾽ ἂς Ε - ᾿ 23, 

25 μὲν ἀριϑμοῖς αὔξεται, τῷ δὲ φωτὶ λήγει, ἢ τὸ ἀνάπαλιν; ϑεῦῶξ, Φ0 γ Ω 

ἢ καὶ κατ᾽ ἄμφω προστίϑησιν ἢ καὶ κατ᾿ ἄμφω λήγουσιψε, 
10. ᾿“πὸ μὲν γὰρ συνόδου καὶ τῷ φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑιμοῖς 

προστεϑεῖσα καὶ τεῦραγωνιξομένῃ ὑπὸ δ᾽ ἢ καὶ ἐπ αὐτὸν 

φερομένη Μεχρὶ τῆς κατὰ ᾧ παραλλάξεως ἐπισφαλεῖς τὰς ' 
30 νόσους καὶ ἀναιρετικὰς σημαίνει } μηδὲν ἀγαϑοποιοῦ σταρ--, 

δμσιλεκομένη. 11. δὲ γάρ τὶς τούτων παρεμσλέκοιτο ; ἥ 

μὲν νόσος βαρεῖα" ἔσται καὶ σχεδὸν ἀναφεφική, ὁ γοσήσας 

σωϑήσεται. 12. Τῆς δὲ λειπούσης φοῖς σὲ ἀριϑιμοῖς καὶ 
τῷ φωτί, μάλιστα καὶ ὑπὸ Ὁ διαμιετρουμένου ἢ ἠνῥα όμαι. 

38 γιζομέψου, εἰ μὴ μετὰ τὸ παραλλάξαι σὴν διώμεσρον, οὐ 

ῥαΐσει ἡ νόσος, ἐσιισφαλὴς ἔσται χαὶ ἀναιρετική᾽" εἰ δὲ ἀγαξ' 
᾿ , 4...“ ῇ ζ [ 

, ϑοσιοιοὶ παρεμηλέκονται, ἐπὶ χρόνον γοσῆσας σωϑήσεναι., 

ΐ' 
Ι 
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18. Ζ4εῖ δὲ ἐπὶ τούτων νοεῖν, ὅτι ἐφ᾽ ὅσον ἡ ζ προστίϑησε 
φοῖς ἀριϑμοῖς, ἐσὶ «ὁ βελτίον ἄρξεται καὶ ἡ νόσος “ἱροϊέναι, 
καὶ φανερόν, ὡς ἐὰν τοῖς ἀριϑμοῖς προσετιϑῆ, ἡ νόσος 
αὐξηϑήσεται, ἔστ᾽ ὧν σύνδεσμον λύσῃ. οὕτω μὲν γὰρ ἐπὲ 
φὸ κρεῖττον τραπήσεται... 14. “Η δὲ ταϊαύτη ἐπίσκεψις “καὶ 9 
ἐπὶ πάσης ἔστω σωματικὴ καταρχῆς. Οἱ. μὲν γὰρ ὑπὸ 
Ὁ καὶ ᾧ χατακλενόμδενοι, νωχελεῖς ἔσονται καὶ δυσκίνητοι 

[καὶ ὠἀναλγεῖς] τοῖς τε ἄρϑροις καὶ παντὶ τῷ σώματι ἀπὸ 

ψύξεων καὶ ῥευματισμοῦ κατὰ μικρὸν ἐμφαίνοντος τὴν 
ψόσον καὶ βραδέως διεγειρόμιενοι μικρόφωνοέ τε καὶ δεδιό-- τὸ 
φες καὶ φοβούμενοι καὶ ἑαυτοὺς ϑαάλποντες τοῖς ἱματίοις 

καὶ τὸ φῶς φεύγοντες καὶ πυκνῶς ἀναστενάζοντες καὶ βρα- 

δέως ἀναπνέοντες καὶ μικρόσφυγμιοι καὶ τὴν βοήϑειαν ϑερ- 
μασίαν ἔχοντες, καὶ διὰ τῶν σφυγμῶν δεικνύμενοι ἐνδεεῖς 

καὶ ἄτονοι καὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος κατεψυγ μένοι. τὸ 
χρῆσϑαι οὖν ἐπὶ τούτων δεῖ τοῖς ϑερμαίνουσε καὶ ἀναχα- 
λῶσιν ἐστεγνωμένως. 1ὅ. Οἱ δ᾽ ὑπὸ 4' καὶ ἡλίου κατα- 
κλισϑέντες [ ἔσονται] κεκινημένοι καὶ ῥισειζόμενοι καὶ τὴν 

φοῦ σώματος ἐπιφάνειαν καταφλεγόμιενοι, ἐξανιστάμενοί τε 
καὶ ἀνασιηδῶντες καὶ τιρὸς τοὺς ἰδίους ὀργιζόμενοι καὶ κρά-- 
ζοντες καὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἀναιδῶς ἐμβλέποντες, κατάδεψοι 

καὶ τὴν γλῶτταν τραχεῖς, [καὶ] ἐπιϑυμοῦντες σιεῖν οἶνον 

καὶ Ψυχρὸν χαὶ βαλανείῳ χρήσασϑαι παρὰ καιρόν, πρὸς 

τροφὴν δὲ ἀνορέκτως ἔχοντες καὶ πιρὸς πάντας συχαροείο- 
ψὲς «τῇ γλώττᾳ συνεχῶς. 16. Μρρῴσφυνμοι: δὲ καὶ οὗτοί 595 

εἰσι καὶ ἔν ἀταξίᾳ, ἐρυϑροὶ τῇ ὄψει καὶ ἔνογκοι τῷ σώματι. 
17. Τούτοις συνοίσει μέχρι τῆς ε΄ ἡμέρας ἡ σοῦ δἕματος 

᾿ἀφαίρεσις καὶ ὅσα συνελϑεῖν δύναται καὶ καϑαιρεῖν τὸν 

ὄγκον καὶ ὅσα ῇ ἀναχκαστικὴ φύσις ἀντίϑετα πούτοις βοη- 
ϑήματα εὗρε, τοῖς μὲν Ὁ τὰ τοῦ σ' τούτεοτεν ὅσα [ἂν δ κρτιϑὺ 

᾿μανεῖ καὶ ἀναχαλᾷ καὶ τὴν σνεγνόνητα λύει. τὰ δὲ τοῦ 15) 

φοῖς τοῦ 4“ τούτεστιν ὅσα 1 ψύχει καὶ στεγνοῖ καὶ ὑπο- 

᾿ἀρούει. 18. Ὅσα δὲ καρδιακὰ καὶ ἀρϑριτικὰ καὶ ἀρτηριώδῃ 
᾿χαὶ τοιαῦτα πάϑη εἰσὶν ὑπὸ 4, καὶ Ὁ γίνεται. .9. Σεε- 
᾿γνοὶ δὲ πυρετοὶ καὶ πλευρίτις καὶ στερσυνευμονία καὶ ὅσα 35 
φοιαῦτα πιάϑη ὑπὸ Ὁ καὶ ᾧ γίνεται. 30. Τούτοις οὖν 
ἐναντία τὸὺ ψύχοντα, οἷον σερύχνος, κοτυληδών, ἰσόριον, 
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κόμβρι, ἄλφιτα, κόρεις, σερίς, μήκωνος ὀσός, ἀλικακάβου 
δίζα, φλοιός, κόμμι, φύλλα «τολύγονον, ἀείζωον, ψύλλιον, 
ἀλικρότομος, φύλλα συχῆς, συκάμινα, φακὸς ὁ ἐπὶ τοῖς 
ὕδασι γινόμενος, φύλλα ἀμπέλινα, ψιμμύϑιον, λιϑάργυρος, 

“λίϑος αἱματίτης, λίβανος, ῥδακίν, παρϑέψνιον, ἀνδράχνη, 
ὧν τὸ λευκόν, κύμινον, ὁμήλυσις, λενόσπερμον, κάλαμος, 
φύλλα μαλάχης, ῥοιάώ, ὑστοκυστίς, κυπάρισσος, κισσοῦ φύλλα, 
ἀκακία, μῆλα, κυδώνια, ἄσιια, ἀχράδες, στυτιτηρία, οἰνάνϑη» 

φοίνικες, βάλανοι, μύρτα, ῥοῦ, κυπέρι, δόδα χλωρά, δάφνη, 

ἃ σχῖγνος, λάδανος, κρόκος, ποταμογείτων. 

Π. Περὶ ϑερμαινόντων. 
1. Τὰ δὲ ϑερμαίνοντα ὅσα ὑπὸ 4 καὶ Ο ἐξουσιάζον-- 

φαι καὶ ἄλλα μὲν πολλά, μεϑ᾽ ὧν ἔλαιον κύπριον καὶ πάντα 
φὰὶ εὐώδη, μεϑ᾽ ὧν μύρον ἴρινον, κινάμωμον, γούνιμον, 

15 σάμψυχον, νάρκισσος, τῆλις, νάρδινον τὸ ἀπὸ τῆς στακτῆς, 
σμύρνα, μενδήσιον, βϑδέλλιον, στύραξ, κηρός, ὥκιμον, κύ- 
μμνον, πίσσα ὠμὴ καὶ ἑφϑή, στέαρ, μυελός, χαλβάνη, ἶρις, 
κασία, κινάμωμον, νάρδου στάχυς, ὀπὸς λίβανος, ἀμμω- 
ψιακὸν ϑυμίαμα, πήγανον, μυροβάλανον, ἰσχάδες, κόκκος 

20 γησιωτικός, κόκχος κνίδιος, ἀφρόνιτρον, στάφις ἀγρία, ἄσιος 
λίϑος, κύπειρος, κνίδης σπέρμα, ἀλκυώνιον, ἑλλέβορος, σού-- 

ρεϑρον, ἰοῦ λέπισμα, χρυσόκολλις, κπρόμμυον, σκόροδα, 
πράσον, ῥαφάνου φλοιός, ῥάφανος ἐρέβινϑος. 3. Τούτοις 
οὖν χρήσεται ὁ ἰατρὸς καὶ ὅσα τούτοις ὅμοιά εἰσι ϑερμαί- 

25 ψοντα καὶ ἀναχαλῶντα, ἐφ᾽ ὧν ἂν ἡ κατάκλισις πρὸς Ὁ καὶ 
ᾧ γένηται ἢ ἀλλο τι πιάϑος τούτοις ὑστὸ τούτων εἰσέλθη, 
καϑὼς ἂν ἡ σελήνη ὑποδεικνύῃ" τοῖς δὲ ψύχουσι καὶ ἀπο-- 
κρουομένοις, ἐφ᾽ ὧν ἄν ἡ κατάκλισις ὑπὸ 4, καὶ Ω γένη 
ται. 8. Ὅταν οὖν κατακλιϑῆ τις ζ οὔσης ἐν Ὑ ὃ ὃ ἢ 

80 καὶ Γ] ἢ συνόντος αὐτῇ, μάλιστα τοῖς ἀριϑμοῖς ἀφαφού- 
σης καὶ τῷ φωτὶ λειπούσης, ἡ καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ 
στεριψύξεως ἔστι, καὶ ἔσται τοῦτο δῆλον ἐκ τῆς κεφαλῆς. 

4. Ἔστι γὰρ περὶ αὐτὴν κάρος καὶ περὶ τὰ ὄμματα καὶ 
βαρυαυχεῖ καὶ περὶ τὸν ϑώρακα δευματισμός, σφυγμοὲ ΝΕ 

» ᾽ ’ ᾿ 

35 λεσυτοὶ καὶ ἄτακτοι καὶ νυκτεριναὶ ἐπιτάσεις, εὔτονοι καὶ 
ἐν βάϑει ϑερμασία πολλή, ἡ δὲ ἐπιφάνεια κατεψυγμένῃ 
καὶ τὰ ἄκρα πικρῶς ψυχόμενα καὶ λειποϑυμία καὶ ἀνορεξίω 
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καὶ ἱδρῶτες ἀκαίρως, τούτοις ἁρμόσει τὰ ϑερμαένοντα. καὶ 

ἀναχαλῶντα καὶ τὴν κοιλίαν λύοντα. ὅ. ᾿Π͵ δὲ τοῦ αἵμια-- 

τος ἀφαίρεσις ἄχρηστος. ., ὃ νοσῶν ἀγαϑοποιοῦ μὲν μήτε 
παρεμσιλεκομένη «ἢ ζ, μηδὲ τετραγωνίζοντος μηδὲ δια- 

μετροῦντος, οὐχ ὑπερβήσεται, ἀλλὰ τελευτήσει" ἀγαϑο- Ὁ 

σιοιοῦ δὲ σταρεμσλεκομένου νοσήσας ἱκανῶς συνϑήσεται ἢ 
μεταπεσεῖται εἰς ἑτέραν ἀπὸ τῆσδε τῆς νόσου, ἀν ὐδῶν 
εἰς νυκτερινοὺς ἀπιοτροπιασμούς. 6. ᾿Εὼν δὲ καὶ ὁ δ᾽ τὸ 
αὐτὸ σχῆμα, ἐπέχῃ πρὸς τὴν (ζ, ἀπαραβάτως τελευτήσει 
μέχρε τῆς διαμέτρου. ἢ. ᾿Εὰν δὲ ζ΄ οὔσης ἐν Ὑ κατα- τ 
κλιϑῇ τις πρὸς τὸν 4 ἢ τὸν Θ, ὄντως σχηματιζομένη 
ἀπὸ κεφαλῆς ἔσται ἡ νόσος. καὶ τοῦτο δῆλον ἔσται ἐκ τοῦ 
τὰς μήνιγγας παραλύεσϑαι. 8. ᾿Εσονται δὲ καὶ πυρετοὶ 

συνεχῇ καὶ ἀγρυπνία" καὶ καυσῶδες τὸ στόμα καὶ δίψοι 
᾿ ἄμετρον καὶ ταραχώδης ἡ γλώσσα, ϑώρακος ἐκπύρωσις καὶ ιτ5 
ἥπατος, σφυγμοὶ ἐπηρμένοι καὶ ἄτακτοι. 9. Τούτοις ἔσται 

β ὠφέλιμος ἢ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις καὶ προσαγωγὴ “«ὠντῶν 
 φῶν δυναμένων ψύχειν καὶ παρηγορεῖν. 10. ἼΞξσται δὲ ἢ 
 ψόσος περιχοτεὴ καὶ φρενῖτις. ὁ νοσῶν οὕτως ἀγαϑοποιοῦ 

με"ηδένος παρόντος τῇ (ζ, ὃ δὲ ποοηδλένοννθῃ μιέχρι τῆς δ᾽, 

τελευτήσει ἢ ἐν τῇ φετραγώνῳ καὶ μάλιστα τοῖς ἀριϑμοῖς 

προστεϑείσης τῆς ζ. ἐὼν δὲ ἀγαϑοποιὸς τὴν ( ἴδη, κιν- 

δυνεύσας σωϑήσεται. 11. ᾿Εὰν δὲ ζ οὔσης ἐν 2. κατα- 
κλιϑῆ τις, Ὁ ὄντος ἐν ᾧ ἢ Γ] ἢ συνόντος αὐτῇ, μαλίστα 
τῆς ( ἀφαιρούσης τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ τῷ φωτί, ἔσται ἢ "5 
καταχρὴ τῆς νόσου ἐκ κραιπάλης καὶ πλήϑους καὶ ἔσονται 
οτυγνοὶ πυρετοί, τῶν δὲ ὑποχονδρίων ἄλγησις καὶ τῶν ἀρ- 
ϑρωὼν καὶ οἱ σφυγμοὶ ἐπηρμένοι καὶ ἄτακτοι καὶ ὅλου τοῦ 
σώματος φλεγμονὴ καὶ περὶ τὸν πνεύμονα ὔνθηθνα 

12. Τούτοις οὖν συμφέρει ἡ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις καὶ 30 

πάντα τὰ δυνάμενα καϑελεῖν τὴν ἕξιν, ἀγαϑοποιῶν δὲ μὴ 
παρεμσελεκομένων ὁ οὕτως νοσῶν μέχρι τῆς ᾧ ἀπαραβά- 

τως τελευτήσει. ἀγαϑοποιῶν δὲ παρόντων καὶ τὴν ( ἐπε- 

ϑεωρούντωψν, κινδυνεύσας σωθήσεται. 18. ᾿Εὰὼν δὲ τῆς 
ζ οὔσης ἐν 2! κατακλιϑῇ τις ζρεος συνόντος αὐτῇ ἢ κατὰ 35 
διάμετρον ὄντος ἢ κατὰ [1], ἔσται ἡ νόσος ἐκ πλήϑους 
αἵματος. 14. "Εσονται δὲ πυρετοὶ συνεχεῖς καὶ στένωσες 

᾿ 
Ἶ 
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ὅλου τοῦ σώματος καὶ “ὐρώσις ὅλου τοῦ τραχήλου καὶ τῶν 
ὀστέων ἄλγησις καὶ ἀγρυπνία ὑπερβάλλουσα καὶ ἐπεϑυμία 

- οἴνου καὶ ψυχρῶν. τούτοις ἡ τοῦ αἵματος. ἀφαίρεσις ὠφέ- 

λιμος καὶ πάντα τὰ ἀναχαλῶντα. 1ὅ. Οὕτως οὖν ἔχοντος 
στοῦ 5, μηδενὸς τῶν ἀγαϑοποιῶν σταρδμσυλοπομένου, σὴν θ' 

οὐχ ὑπερβήσεται, σ' ἀγαϑοσιοιοῦ δὲ σχημὰατιζομένου σῇ ς᾿ 
σωθήσεται. 16. Οὔσης δὲ «τῆς φ ἐν ατνϑ,. ἐὼν κανακλιϑῇ 

τις συνόντος ἢ ἢ [] ἢ ᾧῷ, ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς ψύσου ἀπὸ 
ἀγρυσινίας ἢ ὁδοιπορίας, μάλιστω ἐὰν ἡ ζ ἀφαφῆται τῷ 

10 φωφί, ἐξιέναι τὰ ἀρϑρα δοκεῖ καὶ κατὰ μικρὸν ἡ νόσος ἐμ- 

φαίνεται ἢ καὶ ἀπὸ τῆς διαμέτρου. ἄρχεται αὔξειν μέχρε 
τριακοστῆς ἡμέρας. 17. ΓΠ σονται δὲ λεπτοὶ πυρετοὶ καὶ 
καϑαίρεσις παντὸς τοῦ σώματος καὶ νυκτεριναὺ, ἐπιτάσεις 

ἐνοχλήσουσι, σφυγμοί τε λεπτοὶ καὶ μικρὸς ἱδρώς καὶ ὀδύνη 

16 σπληνόφ. 18, Θεωροῦντος δὲ "Δρεως ἢ τὸ αὐτὸ σχῆμα 
᾿ἔχοντος, μετὰ λ' “«ἷ΄τελευτήσει ὃ ἀσϑενῶν. ἀγαϑοποιῶν 
δὲ παρόντων καὶ τῆς ζ μαρτυρούντων εἰς χρόνια σιάϑη 
ἐμστεσεῖται καὶ σωϑήσεται. 19. ᾿Βῶν. δὲ (ζ οὔσης. ἐν πτ 

κατακλιϑῇ τις ᾿Ζίρεος συνόντος ἢ [1] ἢ ᾧ (΄ αὐξούσης τοῖς 
2. τὲ ἀριϑμοῖς καὶ τῷ φωτί, ἔσται ἡ νόσος ἐπισφαλὴς καὶ 

ἐπικίνδυνος. - 80. ᾿ξσονται γὰρ πυρετοὶ συνεχεῖς καὶ στ8- 
γνώδεις καὶ καυσώδεις καὶ σφυγμοὶ ἐπηρμένοι καὶ ἄτακτοι. 

φούτοις συνήσει ἡ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις. 21. ᾿Εὰν δὲ 
ἀγαϑοτσιοιὸς" «τὴν ζ μὴ ϑεωρῇ ὃ τὸ αὐτὸ σχῆμα ἐπέχον--, 

26 φος, ἄχρι τῆς ᾧ᾽ τελευτήσει" ἐὰν δὲ ἀγαϑριποιοὶ ϑεωρήσωσε, 
τὴν ζ, κινδυνεύσας συνϑήσεται. 22. Οὔσης δὲ τῆς ( ἐν 
δ, ἐὰν κατακλιϑῇ τις Ὁ συνόντος ἢ ᾧ, ἢ [1], ἔσται ἥ. 

καταχρὴ τῆς νόσου ἀπὸ βαλανείου καὶ καταψύξεως ἢ καὶ 
Μ“: ᾿ ᾿ ᾿ ͵ ᾿ Ὶ - 

ποτοαςφρυξξῶς, πὰς σύξεθὶ τὸ» ϑωώροκα ῥδευματιομος παι βῆχες 
, ; ͵ , ι Ἢ 

0 καὶ στέγνωσις καὶ πυρετοὶ λεπτοί, τούτοις συνήσει παντὰ 
- , , 

τὰ ϑερμαίνοντα. ἀγωϑθοστοιῶν δὲ καὶ ϑεωρούντων τὴν (, 
-» ΄ “ Ι͂ 

ἀλλὰ κακοποιῶν ἐπιμαρτυρούντων, πκακοπαϑήσας τελευτή-- 

σει. 28. ᾿Εὰν δέ τις κατακλιϑῆ, τῆς ( οὔσης ἐν σς, "Ζρεος. 
σύγνοντος ἢ [1 ἢ ᾧ, ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς γόσου ἀπὸ αἵμα-. 

35 τος καὶ χολέρας καὶ τῆς τοῦ στομάχου ἀποτροπῆς. τούτους ̓  
οὖν ἁρμόσει πι΄ἀνετα τὰ ψύχοντα. 24. ᾿Εὰν δὲ ἀγαϑόποιο ἢ 

μἢ ἐπιϑεωρῶσιν, ἐπὶ τὴν δεκάτην [] τελευνήσει. ἐὼν δὲ" 

οούοσυν α, 
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ἀγαϑοποιὸς τὴν ζ ϑεωρήσει, ἀπὸ πρώφῆς συνϑήσετᾶι. 
25. ᾿Εὰν δὲ ζ οὔσης ἐν ᾧ) κατακλιϑῇ τις, Ὁ συνόντος ἢ ῷ 

ἢ [1], ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς νόσου ἐπὶ πλήϑους ϑερμότη- 
φος περὶ ὅλον τὸν ϑώρακα καὶ τῶν ὑποχονδρίων αἴσϑησις 
καὶ πυρετοὶ ἔσονται ἐπιτετωμένοι καὶ σφυχμοὶ καὶ ἐν βάϑει « 
ϑερμασίαι καὶ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ. τούτοις ἁρμόσει πάντα σὰ 
ϑερμαίνοντα καὶ χαλῶντα. 36. ᾿Πὰν δὲ ἀγαθοποιὸς τὴν ( 
μὴ ἐπιϑεωρήση, μέχρε τῆς ᾧ᾽ τελευτήσει. ἐὰν δὲ ἀγαϑο- 
σοιοὶ ἐπιϑεωρήσωσι τὴν ζ, πολλὰ κακοπαϑήσας σωϑήσε- 
φαι. 27. ᾿Εὰν δὲ ζ οὔσης ἐν ξὴ κατακλιϑῆ τις, σ᾽ σύνόν- τὸ 

χοὸς ἢ [] ἢ ᾧ, ἔσταν ἢ καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ πλήϑους 
αἵματος καὶ ἔσονται πυρετοὶ ῥοώδεις καὶ σφυγμοὲ ἄτονοε 
καὶ λειποϑυμίαι καὶ ἀνορεξία " καὶ βάρος καὶ καταφορὰ᾽ καὶ 
πάρεσις παντὸς φοῦ σώματος καὶ καρδιακαὶ διωαϑέσεις " τού- 

τοις ἁρμόσει πάντα τὰ 'στενοῦντα καὶ ύχοντα. 28. ᾽Εὰν 15 
δὲ μηδεὶς ἀγαϑοποιὸς ἐπιϑεωρήσῃ φὴν ζ, μέχρι τῆς ἐν- 
γάτης ἡμέρας τελευτήσει, ἐὰν δὲ ἀγαθϑοποιοὶ ἐπειϑεωρήσωσι, 

μέχρε τῆς ᾧ᾽ κινδυνεύσας σωϑήσεται. 39. Οὔσης δὲ τῆς 

{ ἐν τὴ ἐὰν κατακλιϑῇ τις Ὁ ὄντος σὺν αὐτῇ ἢ ᾧ ἢ [, 
" ε " - β 2 ᾿ ͵ 

"ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ βραδυπεψίας καὶ ὠμότη-- 50 
τος περὶ τὴν κοιλίαν καὶ περὶ τὰ ἔντερα αἴοϑησις καὶ τῶν 
ψστοχονδρίων καὶ πυρετοὶ στεγνοὶ καὶ ἀνωμαλίαε καὶ ὠνέσεις. 
τούτοις ἁρμόσει πάντα τὰ ϑερμαίνοντα καὶ ἀναχαλῶντα. 
80. ᾿Εὰν δὲ ἀγαϑοποιὸς μὴ ἐπιϑϑωρήσῃ, κινδυνεύσας περὶ 
τὴν ιδ' ἡμέραν τελευτήσει. ἐὼν δὲ ἀγαϑοποιοὶ ϑεωρήσωσι 55 

τὴν (, σωϑεὶς σολυχρόνιος ἔσται τελὴν ἐμεταϑης. ϑί. ᾿Βὰν 

δὲ τῆς ζ οὔσης ἐν τῇ κατακλιϑῇ τις, 4 συνόντος αὐτῇ ῆ 

ὦ ἢ ἼΕ ἢ νόσος ἔσται ἀπὸ ῥύσεως τῆς κοιλίας, καὶ ἕλκω- 

σις περὶ τὸ ἔντερον, πιυρετοί τὸ λεπτοὶ καὶ ῥοώδεις καὶ 
ὙΓ τ , ᾿ - ἕἦ 

'σφυγμοὶ ἀτονὸοι καὶ πυκνοί, ἀγορεξία τὲ καὶ τοῦ στομάχου 30 
Ε) , , ες 4 , ι - 3 ᾿ 
ἀνατροπή.- τούτοις ἀρμοσει πανταὰ τὰ στεγνοῦντα. 82. ᾿ΠΒὰν 

δὲ ἀγαϑοποιὸς μὴ ἐπιϑεωρήσῃ τὴν ζ, ἐν τῇ Δ΄ ἡμέρᾳ τε- 
ἷ λευνήσει" ἐ ἂν δὲ ἀγαϑοποιοὶ ϑεωρήσωσι ἐπιταγῇ ϑεὼν σω- 

ϑήσεται. 89. Θύσης δὲ τῆς ζ ἐν ταὶ ἐὰν κατακλιϑῇ φις 
συνόντος αὐτῇ Ὁ ἢ [1] ἢ ῷ, ἡ κατάρχῃ «ἧς νόσου .ἐξ οἶγο-- 35 
'ποσίας ἔσταε καὶ κραιπάλης, καὶ μάλιστα ἐὰν ἀφαιρῇ τῷ 

φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ νυκτερινὴ γενήσεται ἡ. κατά- 
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πλισις. 84, ΓΕ σται δὲ καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν ϑώρακα 
σιάϑη καὶ ῥευματισμοὶ καὶ βηχὸς ταραχὴ καὶ βάρος περὶ 
τὸ στῆϑος καὶ ἀνορεξία καὶ δυσεπισημασίαι ψυκτεριναὶ μαὲ 
συνεχεῖς πιόνοι καὶ ἄτονοι σφυγμοί. τούτοις ἁρμόσει σ“άντα 

5 τὸ ϑερμαίνοντα. 8ὅ. Καὶ ἐὼν ἡ ( ἀνεπιϑεώρητος ἢ) ὑπὸ 
στάντων, κινῆται δὲ τὰ μέγιστα, ἐπὶ τὴν στόλιν ζ ἐλϑοῦσα 
ἐπισημασίαν ποιησαμένη λύει τὴν νόσον. 80. ᾿Εὰν δὲ καὶ 
τὰ ἀρρενικὰ κινῆται, μέχρις οὗ ἑσπεριάσει τὸν Ὁ, ἀνωμά- 
λὼς ψοσῶν καὶ, ἂν πουκχνύτερον ἀνατροπιάζων σωϑήσεται. 

10 37. ᾿Εὼν δὲ μόλις κινουμένης καὶ ἀνεσειϑεωρήτου οὔσης. ἢ 
κατὰ πιρόσϑεσιν ἢ κατὰ ἀφαίρεσιν ἢ καϑ᾽ ὁποιονδησιοτοῦν 
τρόπον αἱματορροήση καὶ αἵματος δύσιν περιβάλῃ, τού- 
φοῖς ἡ περίοδος τὸ πάϑος λύσει. ὦχροι δὲ ἢ μελάγχροοι 
ἐπὶ πολλοὺς χρόνους γενήσονται, οὐδὲν δὲ ἧττον διασώ- 

15 ζονται. 38. ᾿Εὺὼν δὲ [καὶ] ὁ τοῦ δ' τὸ αὐτὸ σχῆμα ἐπι» 
σχῇ κατὰ τὴν Γ] ἀπαραβάτως τελευτήσει. 39. ᾿Εὰν δὲ ζ 
οὔσης ἐν τῷ κατακλιϑῇ τις 8) συνόντος αὐτῇ ἢ ᾧ ἢ [], 
ἔσται ἡ νόσος ἀπὸ αἵματος πλήϑους καὶ ἔσονται πυρετοὶ 
ἐπιτεταμένοι καὶ σφυγμοὶ ἐπηρμένοι καὶ ἀγρυπνία καὶ περὶ 

50 ὅλον τὸ σῶμα φλεγμονή. τούτοις ἁρμόσει ἡ τοῦ αἵματος 
ἀφαίρεσις καὶ πάντα τὰ δυνάμενα καϑαιρεῖν τὴν ἕξιν, 

40. ᾿“γαϑοποιοῦ δὲ μὴ ἐπιϑεωροῦντος μέχρε τῆς δ κιν- 

δυνεύσει, ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιὸς ϑεωρήσῃ, κινδυνεύδας σω- 
ϑήσεται. 41. Οὔσης δὲ τῆς ζ ἐν α' ἐὼν κατακχλιϑῇ τις, ὃ 

᾿ γ » Ἀ ΕῚ " ε. ᾿ “- 7 ᾿ 

ὁ συνόντος αὐτῇ ἢ ᾧ᾽ ἢ Γ], ἔσται ἤ καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ 
ἑλκώσεως ἢ βουβώνων ἢ ετόπὼν κρυφίων τουτέστι δακτυ- 
λίου ἢ αἰδοίου. ἐὰν οὖν προστιϑῆ ἢ ( τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ 
τῷ φωτί, σωθήσεται ὁ νοσῶν. 42. ᾿Εὰν δὲ τῆς ( οὔσης 

ἐν π|, 6) συνόντος αὐτῇ ἢ [1 ἢ ᾧ, λειπούσης μέντοι τῷ 
30 φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς, ἀγαϑοποιοῦ ἐσιϑεωροῦντος σωϑή-- 

σεται. ὁ αὐτὸς τρόπος νοείσϑω καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ ζωδίου 
ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν, ἐπεὶ τὰ αὐτὰ σχήματα ἔχει ἡ (. 
48. Οὔσης δὲ τῆς ( ἐν 2: ἐὰν κατακλιϑῇ τις, Ὁ ὄντος σὺν 
αὐτῇ ἢ Γ] ἢ ᾧΦ, ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς νόσου ἐκ ῥύσεως καὶ 

35. Χῷ ῥευμάτων καὶ δριμέων, ἔσονται ἐναλλαγεῖς τοῖς ἄρ- 
ϑροις καὶ διγοπυρέτοις συνεχόμενοι καὶ τῶν ἄκρων ψύξεις 
μιάλιστω τῷ φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς ἀφαφούσης. ᾿΄4λάσον- 
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ται γὰρ διπλαῖς ἐπισημασίαις, καὶ ἔσονταε δεδοικότες. 

44. Τούτοις ἁρμόσει πάντα τὰ ἀναχαλώῶντω καὶ ϑερμαί- 
γοψτα. ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιὸς ϑεωρήσας τύχη τὴν (, κινδυ-- 

γεύσας συνϑήσεται. 4ὅ. ᾿Εὰν δὲ τῆς ζ οὔσης ἐν 2, συν- 
ὄντος 4 ἢ δ ἢ [], τῷ φωτὶ αὐξούσης ζ καὶ τοῖς ἀριϑιμιοῖς, 5 
ἔσται ἡ νόσος ἐπισφαλὴς καὶ ἐπικίνδυνος. 46. Ἔσται γὰρ' 
ἀπὸ πλήϑους καὶ κραιπάλης καὶ ἔσονται πυρετοὶ δοώδεις 

καὶ χολερικὸὺ πάϑη καὶ κοιλίας ῥύσεις καὶ σφυγμοὶ ἄτονοι. 
τούτοις ἁρμόσει πάντα τὰ ψύχοντα καὶ στεγνοποιοῦντα. 
47. ᾿Εὸὼν δὲ ἀγαθϑοποιὸς μὴ ἐπιϑεωρήσῃ τὴν ζ, τῇ ζ΄ ὅτι τὸ 
ἀναιρεϑήσεται" ἐὰν δὲ ἀγαϑοσποιὸς ϑεωρήσῃ, εἰς τὴν ᾧ κιψ- 
δυνεύσας σωϑήσεται. 48. Οὔσης δὲ τῆς ( ἐν 2 ἐὰν κατα- 
κλιϑῇ τις, ἀφαιρούσης τῷ φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς, ἢ ὄντος 
οὖν αὐτῇ ἢ ᾧ ἢ [], ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ ψύ- 
ἕεως βαλανείου καὶ ῥευμάτων λεσιτῶν καὶ περὶ τὸν ϑώρακα τό 
αἴσϑησις καὶ περὶ τὸν πφψεύμονα βηχὸς ἐκτάσεις νυκτε-- 
ριναὶ καὶ πυρετοὶ ἐσιτεταμένοι. τούτοις ἀρμόζει τὸ ἀνα- 

χαλώντα καὶ ϑερμαίνοντα. 49. ᾿Εὰν δὲ ἀγαθϑοποιὸς ἐπι-- 
ϑεωρήσῃ τὴν ζ, ἔσται τὸ πάϑος πολυχρόνιον, οὐ μέντοι 
τελευτήσει. ὅ0. ᾿Εὰν δὲ τῆς ζ οὔσης ἐν -ς κατακλιϑῆ τις «ὦ 

᾽ συνόντος ἢ ᾧ ἢ [1], ἔσταε ἢ καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ 
ἐμέτων καὶ χολέρας ἢ βαρυπεψίας, ἔσται δὲ ἡ νόσος ἐπι- 
κίνδυνος, καὶ ἀνορεξία καὶ νεύρου σύστασις καὶ κοιλίας 

δύσις καὶ περὶ τὸν δάκτυλον δριμιότης καὶ ἕλκωσις καὶ 

συνεχεῖς πυρετοὶ καὶ ῥοώδεις καὶ σφυγμιοὶ ἄτοψοι καὶ στερὲ 25 
τὸν ϑώρακα ἐκπύρωσις. τούτοις ἁρμόσει τὰ στύφοντα καὶ 
στεγνοῦντα. ἐὰν δὲ ἀγαθοποιοὶ μὴ ἐπιϑεωρήσωσι τὴν (, 
ἐν ᾧ᾽ τελευτήσεται. ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιοὶ τὴν ζ ἐπιϑεωρή- 

σωσι μετὰ τὴν ζ΄ σωϑήσεται. δ1. ᾿Εὰν δὲ τις κατακλιϑῆ τῆς 

Κζ οὔσης ἐν τς. σιροτεϑείσης ἢ ἀφαιρούσης τοῖς ἀριϑιμοῖς 30 

καὶ τῷ φωτί, Ὁ συνόντος αὐτῇ ἢ ᾧ᾿ ἢ ΓΙ], ἔσται ἡ καταρχὴ 
τῆς νόσου ἀπὸ κόπων ἢ ἀγρυπνίας ἢ ὁδοιπορίας,καὶ ἡ νόσος 
ἐν ἐπιτάσει τὸ καὶ ἀνέσει μέχρι τῆς ᾧ σωϑήσεται, καὶ μά- 
λιστα ἐὰν ἀγαϑοποιοὶ τὴν ζ ἐπιϑεωρήσωοιν. δ2. ᾿Εὰν δὲ τῆς 
(ζ οὔσης ἐν :-ς κατακλιϑῆ τις τοῖς ἀριϑιμοῖς, ἀφαιρούσης καὶ 35 

φῷ φωτί, σ' συνόντος αὐτῇ ἢ ' ἢ [1], ἔσται ἡ νόσος τῶν 
ὀξυτάτων παϑών, πλὴν κινδυνεύσας σωϑήσεται ἀπὸ τῆς ιθ΄, 
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ὅτι καὶ μάλιστα ἀγαϑοποιῶν ἐπειμαρτυρούντων. ὅ3. ᾿Εὼν δὲ 
τις καταχλιϑῆ τῆς ( οὔσης ἐν Ὑζ καὶ τῷ φωτὶ ἀφαιρούσης 
ἢ καὶ τοῖς ἀριϑιιοῖς, Ὁ συνόντος αὐτῇ ἢ ᾧ ἢ ΓΊ, ἔσται ἡ 
καϑφαρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ στεριψύξεως βαλανείου καὶ δευμά- 

ὅτων. ὅά. ΓΒσται γὰρ ψύξις τῷ ἀνθρώπῳ καὶ συχνοὶ ῥιγο- 

συύρετοι καὶ δοσημανίωι παὐκναὶ καὶ. 'στέγνωσις καὶ γυγμοὲ Ἷ 
καὶ τῶν μασϑῶν καὶ τῶν ὑποχονδρίων αἴσϑησις. ἀρμόσει 
δὲ τούτοις σιάντα τὰ ϑερμαίνοντα καὶ ἀναχαλῶντα. δῦ. ᾿Πὲὰν 
δὲ ἀγαϑοποιοὶ μὴ ἐπιϑεωρήσωσι τὴν ζ, ἐν τῇ ᾧ τελευτή--: 

10 σει. ἀγαθοποιῶν δὲ ϑεωρησάντων τὴν ᾧ παραλλάξας σω- 
ϑήσεται, τιλὴν ἕξει πτολυχρόνιον αἴσϑησιν περὶ τὰ νεῦρα. 

ὅθ. ᾿Εὼν δὲ. τῆς οὔσης ἐν Ὑζ τοῖς τε ἀριϑμοῖς προσ-- 

φιϑείσης καὶ τῷ φωτί, 8᾽ συνόντος ἢ ᾧ᾽ ἢ Γ], ἔσται ἡ 
καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ πλήϑους ἀνασοσίας. διὸ καὶ αὔξει 

1 ἢ ψόσος ἐπιτάσεσι νυκτεριναῖς. ὅ7. "Εσται γὰρ μεταπύρω-- 
σις τοῦ σώματος καὶ παραγωγὴ τῶν λογισμῶν καὶ φρενῖτις 

᾿ καὶ “στερὲ τὴν κεφαλὴν κάρωσις καὶ πυρετοὶ καυσώδεις καὲλ 
δίψα σφοδρὰ καὶ οἴνου ἐπιϑυμία. Τούτοις ἀρμιόσει ἡ. τοῦ 
αἵματος ἀφαίρεσις καὶ πάντα τὰ δυνάμενα τὴν ἕξειν καϑε-- 

0 λεῖν.. ὶ μὲν οὖν ἀγαϑοποιοὶ μὴ ἐπιϑεωρήσουσι τὴν (, 
ἐν «ἢ α΄ ΓῚ τελευτήσει. ὅϑ8. ᾿Πὰν. δὲ τῆς ζ οὔσης μετὼ 
τοῦ Ἢ. ἢ καὶ τῆς φ΄ἢ ᾧ ἢ [Π ἐν οἱῳδηποτοῦν ξῳδίῳ κατα- ὁ 

κλιϑῆ τις, μέχρε τῆς α΄ Γ] ἢ τῆς ἀνωμάλως συνϑήσεται. ὦ 
ὅ9. Πολὺ δέτε καὶ ἡ ὥρα συμβάλλεται ἡ ἐν τῇ κατακλίσει. ὦ 

25 ἐὰν γορ ὡροσκχοττῶσιν ἢ μεσουρανῶσιν οἱ ἀγαϑοποιοί, τῆς ὦ 
ζ οὔσης μετὰ τῶν κακοποιῶν συναντιλήψονται τῷ ἀριστῷ 
ἰατρῷ εἰς τὰ περὶ ζωῆς βοηϑήματα. “60. ᾿Μξοτάζειν οὖν 
δεῖ τὴν ἠμιέραν καὶ τὴν ὥραν τῆς κατακλίσεως καὶ συνορᾶν ῃ 
τὸν κόσμον πῶς διάκειται " χωρὶς γὰρ τῆς κοσμικῆς ὙΡΝ : 

80 ποϑείας τοῖς ἀνϑρώποις οὐδὲν. ἐπιγίνδται, Ἃ ᾿ 
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ἀρκῇ ΘΕΟΦΙΜΟΥ 

ΠΕΡῚ ΔΙΑΧΩΡΗΜΑΤΩΝ 
"- 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΥΝ. ἰδ Κά. 

᾿ς ᾿Οιμαοὶ, 

,' ̓Βπειδὴ τὰς διαϑέσεις τοῦ σώματος τῶν ἐν τῷ βάϑειρ. 240 

κειμένων μορίων, τάς τὸ κατὰ φύοιν καὶ τὰς παρὰ φύσιν " 
ἐκ τῶν ἐχερινομένων περιστωμάτων γινώσκομεν, ὁδὸς δὲ 
φῶν ἐκκρίσεων ἡ κάτωϑεν διττή, ἡ μὲν δὲ οὔρων, ἡ δὲ 
διὰ γαστρός, καὶ αὐτῶν τῶν ἐκκρίσεων τὰ μὲν κατὰ φύσιν 5 
ἐστί, τὰ δὲ παρὰ φύσιν, καλῶς ἔχον ἐστὶ καὶ περὶ αὐτῶν 

᾿διορίσασϑαι τὰ νῦν ἀκριβέστερα. 2. ᾿41λλ᾽ ἐπειδὴ σιερὶ δια-- 
φορᾶς οὔρων ὁ πρὸ τοῦδε λόγος ἱκανῶς ἐξηγήσατο, δέον 
ἥμιν ἐν τῷ νῦν λόγῳ διδάξαι τῶν διὰ γαστρὸς ἐκκρινομέ- 
ὑψῶν σεριττωμάτων τὰ γένη, καὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν, καὶ τὸ 
"φί σημαίνουσιν ὲν ἕκαστον αὐτῶν; ὅπως ἐκ τούτων τοὺς 
ἀφανεῖς '“πάσχοντας τόπους εὐχερῶς ποναμάϑωμον καὶ τὴν 
δέουσαν τάξιν τοῖς βοηϑήμασιν ἐπιϑήσωμεν » καὶ τὰς :-- 

ραπείας αὐτῶν εὐκάλως προσενέγκωμιεν, καὶ σὴν ὑγείαν 
᾿φοῖς καλῶς ϑεραπευομένοις ὠνϑρώποις ἀπονέμωμεν. 8. Ὃ ι5 
μὲν οὖν: λόγος, τὸ παρὸν γράμμα, σπουδάξει διδάξαι σπιερὶ 242 

᾿διαχωρημάτων" λέγομεν οὖν πρόφερον, αἱ ἐστιν ἁπλοῦν 

διαχώρημα, εἶτα τὸν τόπον, εἰς ὃν γεννᾶται; μετὰ δὲ ταῦτα 

ποῦ διακρίνεται, ἔπειτα τὸν τόπον, εἷς ὃν εἰδοποιούμενον 
᾿πόπρος αστοφελεῖται. 20 

α΄. “Περὶ διαχωρημάτων γενέσεως καὶ διαφορᾶς. 

1. διαχώρημα δὲ λέγειν ἢ ἀποπάτημα ἢ ὑποχώρημα" 
οὐ διοίσουσι γὰρ κατὰ τὸ πράγμα, εἰ καὶ διάφορα τὰ ὀνός 
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ματα. . ᾿Εστὶν οὖν τὸ ἁπλῶς διαχώρημα τὸ ἀποσκυβά- 
λισμα τοῦ ἐν τῇ γαστρὶ σπτεφρϑέντος χυλοῦ. 8. Τοῦ οὖν χυ- 
λοῦ ὠϑουμένου ὑπὸ τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως τῆς γαστρὸς 
εἷς τὰ λεπτοὶ ἔντερα ἀδιακρίτως (οὐ γάρ ἐστιν ἐν τοῖς ἐν-- 

6 φέροις δύναμις ἑλκτική, καϑως ἡ ϑέσις τῶν ὑγιεινῶν δηλοῖ), 
σιρώτον μὲν διακρίνεται ὃ χυλός, εἶτα διαχωρίζεται τὸ σκύ- 
βαλον΄ἀπὸ τοῦ καϑαροῦ χυλοῦ, ὠϑούμενον καὶ διωκόμε-- 

ψὸν πρὸς τὼ παχέα ἔντερα ὡς ἄχρηστον. 4. Τὸν γὰρ κα- 
ϑαρώτατον χυλὸν ἕλκει τὸ ἧπαρ διὰ τῶν μεσαραϊκῶν φλε- 

0 βῶν εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ εἰς κατασκευὴν αἵματος. ὅ. Τὸ 
οὖν ἀποδιωχϑὲν ἐν τῇ διακρίσει τῶν λεπτῶν ἐντέρων σχύ-- 
βαλον εἰς τὰ παχέα ἔντερα, τὴν μόρφωσιν ἐν αὐτοῖς λα- 
βὸν τοῖς παχέσιν ἐντέροις ἢ κόπρος ἀποτελεῖται. 6. Αὕτη 

244 καὶ κόπρος ἐν τῷ διαφορηϑῆναι ἢ μαλϑακὴ φαίνεται, ἢ 
15 σκληρά" καὶ ἢ συνεστηκυῖα ἢ διεσπασμένη" καὶ ἢ κατὰ 
τὴν ὥραν τῆς πέψεως ἢ ἀκαίρως" καὶ ἢ πολλὴ ἢ ὀλίγη" 
καὶ ἢ ταχεῖα κατὰ τὴν διέξοδον ἢ βραδεῖα" καὶ ἢ ἀϑρόα 
ἢ κατ᾽ ὀλίγον" καὶ ἢ κεχρωσμένη ἢ λευκή" καὶ ἄλλαι δὲ 
κατὰ μέρος πολλαὶ διαφοραὶ τῶν διαχωρημάτων, ὡς προϊὼν 

᾿ 0 ὁ λόγος διδάξει. 7. ᾽Εν δὲ τῷ νῦν περὶ τοῦ κατὰ φύσιν 
διαχωρήματος εἴπωμεν, ὅτε καὶ τὸ παρὰ φύσιν διαχωρη- 
μάτων εἴπωμεν, ὅτι καὶ τὰ παρὸ φύσιν διαχωρήματα ἐξ 
αὐτῶν γνωρίζωμεν. 

β΄. Περὶ τοῦ κατὰ φύσιν διαχωρήματος. 

ΕΣ Π ᾿ }] [ ᾿ - 

“5 1. Ἔστι τοίνυν τὸ κατὰ φύσιν διαχώρημα ἐν τοῖς 
ὑγιαίνουσι καὶ τοῖς νοσοῦσι τὸ μαλϑαπὸν καὶ συνεστηκός, 

καὶ κατὰ στὴν ὥραν τὴν μετὰ τὴν πέψιν διαχωρούμενον, 
ἀμέμστως ὑγιαίνειν τὴν γαστέρα «πεπίστευται. ἃ. Εἰ δὲ 
καὶ τὸ πλῆϑος σύμμετρον, ἤδη καὶ τὴν ἀνάδοσιν ὡσαύτως 

30 ἐσειτολεῖσϑαι, εἰ καὶ τὸ οἰκεῖον χρῶμα ἀποσώζει, ὡς εἶναι, 
σιυρρὸν ἢ ὑπόπυρρον καὶ κατὰ στὴν ὄσφρησιν μὴ λίαν δυσ-- 
ὥδες. 8. Οὗτός ἐστιν ὁρισμὸς ὁλόκληρος, τοιοῦτον μὲν 
εἶναι τὸ κατὰ φύσιν διαχώρημα, τὸ δὲ κατά τι τούτων ἐχ-᾿ 
τρεπόμενον, οὐ κατὰ φύσιν. 4. Τὸ γὼρ συνεστηκὸς ἡνῶ-- 

240 σϑαι δεῖ τοῖς ἐν αὐτοῖς μορίοις ἅπασι καὶ ὃν ὑπάρχειν ἐι 
ἐκριβῶς πρὸς ἄλληλα. ὅ. Εἰ δὲ τὰ μὲν ὁλόκληρά τε παὰ 
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τραχέα καὶ σκληρὰ τῶν μορίων αὐτοῦ φαίνοιτο, τὰ δὲ ὑγρὰ 
καὶ ὑδατώδη, πῶς ἄν εἴη ταῦτα πιρὸς ἄλληλα συνεστηκύτα; 
διαλέλυται γὰρ ἀπ᾽ ἀλλήλων. 6. Καὶ τὼ μὲν τραχέα καὶ 

σκληρὰ κεχώρισται σιάντη, «ὁ δ᾽ ὑγρόν, ὡς ἂν ὑδατῶδές τὲ 
καὶ λεπτόν, οὐ δύναται συνιέναι ἐν τοῖς ἐντέροις, περιρρέον 5 

ἀνώμαλόν τε ἅμα καὶ οὐδαμῶς συνεστηκὸς ἐργάζεται τὸ δια-- 
χωρημα. ἴ. Δεῖ δὲ καὶ τὴν ὥραν φυλάττεσϑαι τῆς ἀποκρίσεως 
ἐπακολουϑοῦσαν τῷ καιρῷ τῆς πέψεως, ὅπως μήτε ὀψιαί-- 
φέρον μήτε προΐαίτερον τὸ διαχώρημα γίνηται. 8. Τὸ μὲν 

γὰρ ὀψιαίτερον, εἶναι τὴν πέψιν αὐτήν, τὴν διὰ τῶν ἐντέρων 10 
φοράν, ἐνδείκνυται βραδυτέραν, ἢ διὰ τὸ τὴν ἀλλοιωτικὴν 
δύναμιν εἶναι, ἢ τὴν ἀποκριτικήν᾽ τὸ δὲ προζαίτερον, ἢ τῆς 
καϑεκτικῆς δυνάμεως ἀσϑένειαν ἢ δῆξίν τινα ὑπὸ ξανϑῆς 

χολῆς ἐρεϑιζούσης τοὺς κατὰ τὰ ἔντερα τόπους δηλονότι, 
9. “οιπὸν ὑπὸ τοῦ χρῆναι κατὸ λόγον τῶν εἰσιόντων εἶναι 15 
“φὰ ἐκκρινόμενα διελϑεῖν" ὑπέλιπε τοίνυν μαλϑακὸν καὶ 
συνεστηκὸς παὶ τὴν ἔγκαιρον ὥραν ἐκκρινόμενον. 10. Τὲ 
μὴ διασώζοιτο καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐδηδεσμένων, ἰσχεταί 
σού τι μέρος κατὰ τὸ τυφλὸν ἔντερον, ἢ τὸ κῶλον ἢ καὶ 
ταῖς ἄλλαις ἕλιξε ταῖς λεπταῖς. 11. Οὐκ ἀγαϑὸν τοῦτο, 0 

ἄρρωστον εἶναί φησιν" ὡς αἴτιον, ὅτε μένει τινὰὶ τῶν στ8- 
ριστωμάτων ἔνδον, ἃ χρὴ ἐκκενοῦσϑαι μᾶλλον. 12. Καὶ. 

πὸ χρῶμα δ᾽ ὑπόπυρρον ἔστω καὶ τῇ ὀσφρήσει μὴ λίαν 
δυσῶδες, ὥστε τὸ μὲν ἅπαντα ἔχον διαχώρημα τὰ σιροειρή-- 25 
μένα, βεβαίως ἐνδείκνυται τὴν κοιλίαν ὑγιαίνειν. 18. Τὸ 
δ᾽ ἤτοι πυρρὸν ἄκρατον εἶναι διαχώρημα » ἢ μὴδ᾽ ὅλως 

πεχρωσμυένον. κατὰ χροιάν᾽" τὸ μὲν πρότερον δηλοῖ πολλὴν 

χολὴν ττυρρὰν συρρέουσαν κατὰ τὴν γαστέρα" τὸ δὲ δεύ-- " 
τερον» ἐσχάτην ἀπεψίαν τῆς ἀλλοιωτικῆς δυνάμεως ἀρρὼ-- 30 
στησάσης ἐν τοῖς τοιούτοις διαχωρήμασιν. 14. Εἰ δὲ οὐ 

μιόνον ἄπεπτος ἡ διαχώρησις, ἀλλὰ καὶ ἀϑρόα καὶ ταχεῖα, 
καλεῖται τὸ νόσημα λειεντερία. 1ὅ. 1 ῇ οὖν λειεντερίᾳ χρο-- 
ψισάση, καϑώς φησιν ᾿Ἱπποχράτης, θξυρεγμίη ἐπιγινομένη, 
μὴ γινομένη πρόσϑεν, σημεῖον ἀγαϑόν. 16. μώνυμιος 535 
δὲ ἡ ὀξυρεγμία, ἡ μὲν κατὰ γραμματικοὺς ὀξεῖα ὄρεξις, 
ἡ δὲ κατὼ τοὺς ἰατροὺς ἡμιπεψία οὔσώ τις. 17. Ταύτην 

ε » ε ν᾿ ε ι ᾽ ν᾽ «ἢ 
“καὶ ὡς αἴτιον" ὡς σημεῖον, ὅτε σὴν ἀποίρενην δύναμιν 248 
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καὶ “Ἱπποκράτης λέγει ἐπιγινομένην τῇ λειεντερίᾳ σημεῖον 
ἀγαϑὸν εἶναε, χαϑὼς καὶ ἀλλαχοῦ φησιν... Οἱ ὀξυρεγμιώς-- 
δεες οὐ πάνυ τι πνϑυμωτώδεές εἶσιν. Οἱ γὰρ πνευματώ-- 

δὲεὲς παντελῶς εἰσιν “ἄπεστοι. [Οἱ δὲ ἡμίπεπτοι οὐκ εἰσὶν 
5 ὄπεετοτοι.} Ἡλι οψῖ 

250 ΤᾺ “Τιά Ἀν ῖι αἰτίαν ἐλάττονα Λνλλν γὸ τὰ διαχωρήματα. 

τὰ ἐὰν οὖν ἐλάττονα διαχωρήματα ἢ παρὰ τὴν τῶν 

ἐδηδεσμένων προσφοράν, ἢ διὲὶ πολλὴν ὠνάδοσιν γίνονται," 

οι καϑώς φησιν ᾿Ἰπποκράτης. Οὐὔρησις νυκτὸς τιολλὴ γινο-- 
10 μένῃ ἐξιχμιάζεσϑαί τὸ καὶ ξηραίνεσϑαι 0 καλῶς περϑὲν 

σημαίνει. “Ὥσπερ δὲ ἀρρωστίαν ἀναδόσεως ὑγρύτερα καὶ. 
σλείονω φοῦ. δέοντος ὑπιέναι σημαίνει. ᾿ 

᾿ ᾿ δ΄, Περὶ συνεχῶν διακρίσεων. 

1. ἀ νεχοῖς δ᾽ ἐκκρίσεις 7ίνονται ἢ δι᾿ ἀτονίαν ἢ διὰ 

15 δῆξιν. Ἢ μὲν οὖν ἀτονία τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν ὀργάνων, 

ἡ δὲ δῆξις διὰ μοχϑηροὺς χυμοὺς περιδχομένους κατὰ τὴν 

χαστέρα. Ὡ. Τ ουάρες δὲ εἶσιν αἰτίαι τῶν δακνόντων στδ-- 
ριστωμάτων" ἤτοι φαρμακώδης τις δύναμις ἐς τοσοῦτον 

ιΣειφϑεῖσω, ἢ καϑ' ἑαυτήν, Ἃ καὶ τῶν ἐδεσμάτων ἐπιδια-- 

20 φοράν. 8. Καὶ ὅσα ἐκ τοῦ σώματος εἰς τὴν γαστέρα σὺρ- 

ρεῖ δακνώδη στδριστώματα,, καὶ ὅσα κατ᾽ αὐτὴν γεννᾶται, 

καϑάπερ ἐν ϑυσεντερίαις ταῖς ἐφ᾽ ἑλκώσεσιν, ἢ διὰ παρά- 

λυσιν φοῦ κατὰ τὸν δάκτυλον μυὸς τοῦ ὀνομαζομένου. 

202 φριυκῇρος" ἀπροσαίρεσος γὰρ ἐπὶ τῇ παραλύσει τοῦ μυὸς 
26 φούτου, καὶ διὰ τοῦτο ἀτακτός ἐστι καὶ ἄκαιρος καὶ συνεχής. 

εὐ Τί σημαΐνεν τὸ λευκὸν καὶ ξηρὸν διαχώρημα. 

Τὸ λευκὸν καὶ ξήθον διαγώθημα σημαίνει τὴν γαστέρα. 

πο» εἶναι" σημαίνει καὶ ἔμφθαξιν φοῦ χολώδους ἀ7γ- 

γείου, καὶ τὴν ἑλκτικὴν δύναμιιν τοῦ ἥπατος ἀρρωστοτέρδιν 
30 εἶναι" διὰ γὰρ τὸ γενέσϑαι πολλὴν ἀνάδοοιν ἐν τῷ ἡπατνε 

φοῦ καϑαρωτέρου χυλοῦ ἄνικμον κατελείφϑη τὸ διαχώρημα. 

᾿ 
ς΄. Τί δηλοῖ τὸ λευκὸν καὶ ὑγρὸν διαχώρημα; 

1. Τοῦτο τοῦ προτέρου κατὰ τὸ ὃν σκέλος ἐναντίον", 

᾿ φὸ μὲν γὼρ λευκὸν ἐν ἀμφοτέροις ὃν ψυχρότητα τῆς 7γα- 
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στρὸς σημαίνει, ἀσϑένειαν δὲ τῆς ἑλκτικῆς δυνάμεως “τοῦ 
ἥστατος. ἃ. Οὐ γὰρ ἴσχυσεν ἕλξαιε τὸ ἧπαρ τὸν ἐκ τῆς γα- 
στρὸς πρὸς ἔντερα ἐκκρινόμενον. καϑαρὸν χυλόν" καὶ διὰ 
τοῦτο γέγονε καὶ τὸ διαχώρήμια κάϑυγρον: 8. Σημαίνει 
δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ πλῆϑος βρωμάτων βαρυνόντων τὴν 5 

δύναμιν καὶ μὴ ἐώντων καλῶς πεφϑῆναι. ᾿ 

δ, Περὶ ψυχρῶν διαχωρημάτων. τᾶς 984 

1. 18 δὲ γαστὴρ ψύχεται ἢ ἐκ τῶν ἔσωϑεν, ἢ ἐκ τῶν 

ἔξωϑεν ἀπορίᾳ σκεπασμάτων. ᾿Εκ δὲ τῶν ἔσωϑεν ἢ διὰ 
ψυχροποσίαν πολλὴν, ἢ δ ἀτονίαν φυσικήν. ἢ. Τοιαῦτω τὖὸ 
γίνονται ὡς ἐπὶ τῶν γερόντων, καὶ ἐξεσείτηδες νοσημάτων; 
ὡς ἐπὶ τῶν ὑδρωπικῶν, καὶ διὰ φλέγματος περιουσίαν, καὶ 
μάλιστα εἰ καὶ ἀφρῶδες εἴη τὸ τοιοῦτον διαχώρημα. 8. Ση- 
μιαίνει γὰρ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα καταρρεῖν, καϑώς 
φησιν ᾿Ιπποκράτης᾽ ὁκόσοισιν ἀφρώδεα διαχωρήματα ἐν τῆσε τ5 
διαρροίησι, τουτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα καταρρεῖ. 

ἡ. Περὶ ἀπέπτων διαχωρημάτων. 

1ὸὺ ἄπεπτον διαχώρημα ἢ ὅλον ὅλως ἐστὶν ἄπεπτον, 
ἢ κατά τε τούτων παραλλάττον. 1Ὸ μὲν οὖν καϑόλου 

᾿ς ἄπεπτον καὶ τραχὺ καὶ ἀξύμωτόν ἔστε καὶ τὴν τῶν ἐδη-- 20 
δεσμένων διαφυλάττον ποιότητα. 70 δὲ κατά τι μέρος ἢ 

᾿ κατὰ χρῶμα διαλλάττον, ἢ κατά τι τῶν συστατικῶν διαφο-" 
᾿ ρῶν ἐστιν" οἷς εἶναι καὶ ἄλλο γένος διαχωρήματος ἐπὶ τού--. 
᾿Π φοις, τὸ μηκέτι ἐκ τῆς τῶν σιτίων διαϑέσεως, ἢ ἐξ ἄλλης 
᾿ διαφορᾶς παραλλάττον, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τῶν ῥεόντων σπεέριττό- "5 
ἱ φῆτος ἐκ παντὸς τοῦ σώματος ἐνδείκνυσθϑαί τε δυνάμιενον 256 

 ἀπεψίας εἶδος, οἷόν πτερ καὶ τὸ πυρρὸν ἀκράτως, ὅτι ὁ τῆς 

συρρᾶς χολῆς χυμὸς ἀκρατός τὲ καὶ πολὺς εἰς τὸν γαστέρα 
συρρέων γίνεται. οξ 

᾽ 

ἰ τ θ΄, Περὶ χλωροῦ διαχωρήματος, 30 

ἄλλα διαχωρήματα προσλαμβάνονται, καὶ γράφει περὶ τού-- 
τῶν ᾿Ιπποράτης ἐν ᾿Α΄φορισμοῖς. Οἷσι χυλώδεα διαχωρή- 
ατα, κωφώσεως ἐπιγενομένης, παύονται, καὶ ὁκόσοις κώ- 

ἢ : 26 

ν ᾿ς 70 δὲ χλωρὸν τῆς ἰώδους χολῆς ἐστε γνώρισμα, καὶ ] 

᾿ 
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φωσις, χολωδέων ἐπιγινομένων, παύονται. Καὶ ἐν ἄλλῳ 
ἀφορισμῷ" Ἂν νούσῳ πολυχρονίη; ὠπόσιτοι καὶ ἄκρατοι 
ὑποχωρήσεις: Καί, ἐπὶ ἀκράτῳ ὑσιοχωρήσει εἰρρυαννν μ 
Ψεται ἐπ ̓δῆξιν. 

Ὰ ὃ. Περὶ μέλανος διαχωρήματος. ὌΝ 

1. «Ὡσαύτως δὲ τὰ μέλανα διαχωρήματα γίνονται, ἢ 
ἀπὸ μελαίνης χολῆς τῆς ἐξ ὑπεροπτήσεως, ἢ ἀπὸ μελαγχο-- 
λεκοῦ χυμοῦ, ἢ ἐξ αἵματος κατὸ γαστέρα ὑπεροτπιτηϑέντος. 
2... Τὰ μὲν οὖν ἀπὸ μελαίνης χολῆς, διαχωρήματα γινόμενα ὦ 

το κατὰ πάντα εἴτ᾽ ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν ψοσημάτων,, εἴτ᾽ ἐν 
τοῖς ἄλλοις καιροῖς γινόμενα, καϑώς φησιν, ᾿Ιπετοκράτης 
Νοσημάτων ὁκόσων ἐρχομένων ἡ χολὴ μέλαινα ἢ ἄνὼ ἢ, ͵ 
κάτω ὑπέλϑῃ.. ϑανάσιμον. Καὶ ἐν ἄλλῳ ἀφορισμῷ ". “Οκό-- 
σοισιν. ἐκ νοσημάτων ὀξέων ἢ πολυχρονίων “ἢ ἐκερωμάτων 

1:..ἢ ἄλλως λελετιτυσμένοις, ἢν χολὴ μέλαινα ἢ ἁκοῖον αἶμα: 
ὑπέλϑη; τῇ ὑστεραίῃ ἀποθνήσκουσι. Καὶ ἄλλως". “υσεντε- 
ρίη ἣν ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἄρξηται, ϑανάσιμον. Καὶ ἄλλως" 
Τὰ μέλανα ὑποχωρέοψτα κακόν: 8. Τὰ δὲ ἀπὸ μελαγχολι- 

κοῦ χυμᾳῦ γινόμενα διαχωρήματα ὡς ἐπὶ πολυ λυσιτελῆ, 
ὁ καϑάπερ ἐσὶ σπληνὴ κακωϑέψνει, ὡς φησιν, ᾿Πυποκράτης ἢ 

ο Τοῖσι σπληνώδεσε δυσεντερίη ἐσειγινομένη, ἀγάϑόν" ἢ ἐπὶ 
λύσει τοῦ μελαγχολικοῦ νοσήματος" ἢ ἐπὶ τεταρταίου χρο- 
μίξοντος. 4. Οὕτω δὲ καὶ τὸ ἐξ ὑπεροτιτήσεως αἵματος 

γινόμενα ἀκίνδυνα πάντα τῷ διώκεσϑαι ὑπὸ τῆς ἀποκρι- 
25 τικῆς δυνάμεως λόγῳ κρίσεως, καϑις καὶ ἐν ᾿Αφορισμοῖς. 

ἡ 

»' 

γράφει" «ἀϊμα ἄνω. μὲν ὁποῖον ἂν εἴη, κακόν" κάψω δέ, 

ἀγαϑὸν. , ἐ᾿ 

«α΄. Περὶ ἐἈξλδυιρδς διαχωρημάτων. ᾿ 

30 1, ἶ πὰ μὲν οὖν αἱματώδη διαχωρήματα πολλὰ σης 
μαίνεε" ἢ γὼρ βλάβην φτοῦ ἥπατος, ἢ διέλκωσιν ἐντέρων, 

260 ἢ διαρῆξιν ἀγγείου. ἃ. Βλάσιτεται μὲν οὖν τὸ ἧπαρ ἢ 

ϑερμαινόμενον παρὰ φύσιν, ἢ ψυχόμενον, ἤἢ ξηραινόμε-.. 

εὐξωνο, ἢ ὑγφαινόμενον.. 8. Εἰ μὲν οὖν ϑερμὴ δυσκρα-" 

Ρ. 20 σία; [κατοτυτᾷ φοὺς ἐν τῷ ἥπατι χυμούς, καὶ καίει τοῦς 

διὰ τῶν μεσαραϊκῶν φλεβῶν ἀναφερομένους. ἡ ψυχρὸ 
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δὲ παχὺν καὶ δύσρουν καὶ δυσκίνητον ἐργάζεται τὸν ἤδὴ 
σιεριεχό μένον ἐν αὐτῷ φλεγματικὸν καὶ ὠμὸν χυμόν, ἡμί-: 
σιέσιτον δὲ τὸν ἀναφερόμενον. 4. Οὕτω δὲ καὶ ἡ ξηρὰ 
ξηροτέρους καὶ παχυτέρους ἐργάζεται τοὺς ἐν τῷ ἥπατι 
χυμούς, ἡ δὲ ὑγρὰ λεπτοτέρους καὶ ὑδατωδεσσέρους. ὅ. ᾽Εὰν 9 
ὃῦν ἴδὴτε διαχωρήματα ψεοσφογῶν κρεῶν πλύμασιν ἐοικότα, 
βεβαιότατον γνώρισμα τοῦτο ὑμῖν ἔστω πάϑους ἡπατικοῦ: 
6. Καλεῖται δὲ ἐξαιρέτως, ἡπτατικεὶ παϑήματω κατὰ τὴν ἀρ-- 

᾿θωσυίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ γινόμενα. τῆς γορ τοῦ ἥπα- 

τος οὐσίας εἰσὶ ταῦτα ἴδιὰ παϑήματα. 7. “μοίως δὲ καὶ τὸ 
ὅταν οἷον αἵματος τρύγα ϑεύώσησϑε διαχωρούμενον, ἡπὰπ "ἢ 
φικὸν καὶ τοῦτο ἰστέον εἶναι τὸ γνώρισμα. 8. Τὸ μὲν οὖν 
ἰχωρῶδες αἷμα, φὸ οἱονξδὶ π΄λύμασι κρεῶν διαχωρούμενον, 91 

σημδινδε ἀτονίαν τῆς καϑεκτικῆς δυνάμεως" τοῦ ἥπατος: 

οὐ γὰῤ ἴθχυσε δι᾿ ὅλου τοῦ χρόνου καϑέξειν, ἵνα τὸν τιρέ- 15 

ποντὰ κόσμον τῆς πέψεως το αἷμα ἀπολάβήη, καὶ διὰ τοῦτο 

παλινδρομῆσαν διὰ τῶν μεσαραΐκῶν φλεβῶν εἰς τὰ ἔντερα 
ἀπεστράφη καὶ διεχωρήϑη τοιοῦτον. 9. "Ἐρχεταὶ δὲ ποτὲ 

τι ΓΑ ἢ,» -« ὍΘ ΑΣ, γ΄ ᾽ Ἁ 2 3 “" 
οὐ μόνον ἐξ ἥπατος εἰς γαστέρα, ἀλλὰ καὶ ἐκ πᾶντος τοῦ 

᾿ 

σχοντος. ἴω 

“σώματος αἷμα, ὥσπερ ἐν ταῖς᾽ κρίσεσε καὶ ἐν ὑγιαίνου-: 20 
δὲν ἀνθρώποις καὶ γυναιξὶ κατὰ τὴν ἔμμηνον κάϑαῤσιν 

φοῦϊτο διωχωρεῖται, συμσεῖπτον ταῖς αἱ μυατικαῖς δυσὲεντερίαις: 

ΤΌ. Τὸ δὲ ἐορὶὸς διαχώρημα τρὺγὶ αἵματος ̓  ὑπεροπτηϑῆ-ς 

γαι τὸ αἷμα σημαίνει ἢ δὲ ἀσϑένειαν τῆς ἀποκρινικῆς δυ-- 
γάμεως τοῦ ἥπατος, ἢ διὰ θερμασίαν τινὰ καταλαβοῦσαν 35 

τὸ σπλάγχνον. τἀῦτα μὲν οὖν διαχωρεῖται, ἥσταδος τί 
ὶ 

εβ΄. “Περὶ δυσεντερέάς. 

1. Ὅταν δὲ ἴδητε κατ᾽ ἀρχὰς μὲν χολὴν ἄκρατον ἥω» 
χωρουμένην, ἐπακολουϑῇ δὲ αὐτῇ ξύσματα, μετοὶ δὲ ταῦτα 30 
δυνέρχηται καὶ αἵμοαυτὸς εἴξις σμικρά, ἕλκωσιν σῶν λοντῶν ὦ 
ἐνφέρων δηλοῖ τὰ τοιαῦτα διαχωρήματα, ἥντινα ἕλκωσιν 
δυσεντεῤίαν ὀνομάζουσιν. 2. Οπότε μὲν οὖν μόνω ταῦτα 
τὰ ξύσματα διαχωρεῖται, ταῦτα σημαΐνει" εἰ δέ σε πιμελῶ-- 
δὲς αὐτοῖς συνεχκρίνεται, τῶν παχέων ἐντέρων εἶναι τὴν 35 
ἕλζωσιν δηλοῖ. 8. Τοῦ δὲ αἵματος συνεκκρινομένου τοῖς 

26 
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ἄλλοις, ἢ ἀναμέμικται αὐτοῖς, ἢ καϑ'᾽ ἕν τε μέρος αὐτοῖς 
ἐποχεῖται. 4. Εἰ μὲν οὖν ἀναμεμιγμένον αὐτοῖς ἐστιν, 

22 ἐν φοῖς ὑψηλοτέροις ἐνδείκνυται τὴν ἕλκωσιν εἶναι" εἶ δὲ 

ἐποχεῖται, ἐν τοῖς τατιδινοτέροις. ὅ. “)σαύτως δὲ κἂν ἐφελ-- 

5 κἰς ἐκκρίνῃσαι, κἂν χιτὼν ἐντέρου, δηλώσει σπτοίων ἐντέρων 
ἐστί. σήψεως γοὶρ πολλῆς γεγονυίας ἐν τοῖς παχέσιν ἐντέ- 
Ῥοις, ἐξέρχεται χιὼν ἐν τοῖς διαχωρήμασι. 

“7. Τίνα σημεῖα τεινεσμοῦ. 

1. ᾿Εξὼν δὲ κατὰ τὰς ἐκκρίσεις σφοδρὰς μὲν τάσεις] καὶ 
τὸ προϑυμίας ἰσχυρὰς ἐπιφέρουσα, ἐκκρίνουσιν ὀλίγα κατ᾽ ἀρχὰς 
μὲν φλεγματώδη καὶ πιμελώδη" προιόντος δὲ τοῦ χρόνου 
ξυσματώδη, ἕλκωσιν τοῦ ἀπευϑυσμένου σημαίνει. Ἰ αὐτὴν 

δὲ τὴν ἕλκωσιν ὀνομάζουσι τεινεσμόν. 4. ᾿Εὰὼν δ᾽ ἔρχωνται 
διαχωρήματα βολβοῖς κεκαυ μένοις ἐοικότα ἔν τὸ ὑγιαίνουσε 

15 σώμασιν νοσοῦσιν, εἶ μὲν σιετεεμμένον, τὸν ἄνϑρωπον ὑπὸ 
κλυοτῆρος δ ἢ, εἰ δ᾽ ἄπεπτον, σημαίνει φλέγμα «τολυ ἐν τῷ 
ἀπευϑυσμένῳ ἐμφράττον καὶ μὴ ἐῶν «τὸν κατὰ φύσιν καιρὸν 
ἐξέρχεσϑαι" ἢ πνεύματα παχέα ἐξ ἀπεψιῶν “τὴν τοιαύτην 
ἔμφραξιν στοιούμενα καὶ ὡσαύτως κωλύοντα τὴν ὑποχωρη- 

20 σιν" ἢ καὶ αὐτὸν τὸν σφιγκτῆρα παρὰ φύσιν διατεϑέντα 
καὶ μὴ ἐῶντα καλῶς γίνεσθαι τὴν διαχώρησιν. ὅ. Γίνον-- 
ται δὲ καὶ διαχωρήματα αἱματώδη πολλάκις διὰ φλεβῶν 
ῥῆξιν" καὶ ἐστὶ τὸ αἷμα καϑαρόν σε καὶ εὔμικτον, ὡς ἐπὶ 
αἱμορροϊδῶν ἄνευ τὲ πόνου καὶ προαιρέσεως, καὶ ὀνομάξζε-- 

26 τῶι ἡ τοιαύτη φορὰ τοῦ αἵματος παρὰ τῇ κοινῇ συνηϑείᾳ 
᾿“Ισκληπιασμός. 0. Καὶ στερὶ μὲν τῶν αἱματωδῶν διαχω-- 

ρημάτων καὶ χλωρῶν καὶ τῶν διὰ τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν 
ἀρ ῤινίν. ἱκανὰ τὰ εἰρημέψα. 

202. «δ΄. Περὶ φλεγματωδὼν διαχωρημάτων. 

30 ἄν: "Ἔρχεται δὲ διὰ γαστρός στοτξ φλέγμα παχύ, λευκόν, 

καϑαρόν, ἀἄκοπρον, συνεστηκός, ἐξογκούμενον, ὅμοιον τοῖς 

ϑαλατείοις πνεύμοσι. Τοῦτο εἴδομεν μετὰ πολλῆς βίας 
ἐλθὸν διὰ γαστρὸς, καὶ ἐδήλωσε λύσιν ἐμφράξεως προσ- 
γεγονυίας ἐν τῷ κώλῳ. . "ρχεται καὶ ἕτερον φλέγμα διὰ 

35 γαστρὸς λευκόν, καϑαρόν, ἀπ᾿ ἀλλήλων τῶν μερῶν αὐτοῦ 
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ὅμοιον βουτύρω, ἄκοπρον, ἀβίαστον, καὶ σημαίνει κατοὸ 
τοὺς παρακειμένους τόπους τοῦ ἀπευϑυσμένου γίνεσϑαι, 
συρρέειν δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ἀπευϑυσμένῳ ἐντέρῳ καϑάπερ 
ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐντέρων, καὶ λύσιν παρασχὸν τῶν ἀλ- 
γηδόνων τοῖς προπεπονηκόσιν τὸν αὐτὸν τρόπον. 8. ἼἜρ- 5 

χεται δὲ διὰ γαστρὸς πολλώκις καὶ πῦον, εἴτ᾽ ἐξ ἀποστήματος 

ῥαγέντος κατὰ τὼ σιμὰ τοῦ ἥπατος, ἢ καὶ κατὰ τὸν γα- 
στέρα, ἢ καὶ ἐν τοῖς ἐννέροις. Καὶ ἡ διαφορὰ τῶν φλεγμα-- 
τωδῶν διαχωρημάτων, ὅ ὅτε τὸ μὲν φλεγμιατώδη καὶ καϑαρὰ 

καὶ ἄοσμα, τὸ δὲ πῦον καὶ μερμιωλυσμιένον ἐκ τῶν αὐτῶν τὸ 

ἀποστημάτων, καὶ κοπρῶδες καὶ κάκοσμον. 

᾿ 4“. “Περὶ ἑλμένϑων διαχωρουμένων. 

1. "Ἔρχονται σὺν τοῖς διαχωρήμασι καὶ ἕλμινϑες, καὶ 
δημαΐίνει σήψεν σεολλὴν γεγονυῖαν κατὰ «ὃν γαστέρα καὶ 
τὰ ἔντερα καὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων τῷ μιεγέϑεε. καὶ τῇ χροιᾷ' 2604 

καὶ τοῖς καιροῖς τοῦ νοσήματος. ῷ. Περὶ γὰρ τὰς ἀρχὰς 

ἐξ ὑποκειμένης διαφϑορᾶς τὴν γένεσιν λαμβάνουσιν, περὶ 

δὲ τὰς ἀχμιὰς ἐκ πονηρῶς νόσου, περὶ δὲ τὴν παρακμὴν ἐκ 
χρηστῶν αἰτίων" οἱονεὶ χείρονες μεγάλαι τῶν μικρῶν, καὶ 
αἱ πολλαὶ τῶν ὀλίγων, καὶ ζῶσαι τῶν νεκρῶν, καὶ ἐρυϑραὶ :0 

τῶν λευκῶν. 8. "Ἔστι καὶ ἄλλο εἶδος ἑλμιίνϑων ἐρχομένων 
διὰ γασερός, διαφέρον τῶν λοιπῶν ἑλμίνϑων, τὸ σχῆμα 
τετράγωνοι. Πάντα οὖν τὰ διαχωρήματα συνεξερχόμδναω 
μετὰ ἑλμίνϑων σῆψιν σημαίνει κατά τ τὴν γαστέρα καὶ 

τὰ ἔντερα. 25 

ς΄. ἹΠερὲ διαχωρήματος πελιδνοῦ, λιπαροῦ, γλίσχρου καὶ δυσώδους. 

1. Εἰ δὲ οἷον σιελιδνόν τι φαίνοιτο κατὰ τὴν διαχώρη- 
σιν, οὐδενὸς τοιούτου ἐδηδεομένου, ψύξιν τινὰ καὶ νέκρω - 

σιν σημαίνει" ὥσπερ καὶ εἰ λιπαρὸν διαχώρημα , οὐδενὸς 

ἐδηδεσμένου λαταροῦ, συντήξεως εἶναι τὸ γνώρισμα. ἃ. Ἐ 30 

δὲ καὶ γλίσχρον, εἰ μὴ καὶ τοῦτο κατὰ τὴν τοῦ σιτίου 
φύσιν εἴη, τὸ τοιοῦτον συντήξεως ἐστε σημεῖον. ἀλλὰ τὸ 

μὲν λιπαρὸν πιμελῆς τηκομένης γίνεται, τὸ δὲ γλίσχρον 
αὐτῶν τῶν στερεῶν, ὥστε χεῖρον μαχρῷ. 8. 70 δὲ λίαν 
δυσῶδες, εἰ μὴ καὶ τοῦτο εἴη κατὰ τὸ σιτίον, οὐ μικρὰν 35 
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266 ἐνδείκνυται ἀνα ἁπλῶς. δ᾽ εἰσεεῖν, ἐπὶ πάντων οὕτω χρὴ 
στοχάξεσϑαι; καὶ εἰ ποιότης εἴη τῶν διαχωρημάτων, οὕτως 
ἤδη΄ σκοπεῖσϑαι τὴν διάϑεσιν, ὅτι κἂν μὴ λέγηται πᾶν 
τοῦτο προσυπακούειν χρή. 

! 

5 “ζ. Περὶ διαχωρήματος ψοφώδους καὶ ἀφρώδους. 

εὐ δ σὺ μὲν οὖν μετὰ ψόφου διαχωρούμενον σὺν ὑγρό- 

τήτι λεσιτῇ, φυσῶδες εἶναι δηλοῖ τὸ διαχώρημα" καὶ τὰ δρ- 

γανα τῆς διεξόδου στενά᾽ τὸ δὲ ἀφρῶδες ἤτοι ζέοντός τινος, 

ἢ φυσώδους πνεύματος ὑγρῷ μεμιγμένου γίνεται. ἃ. Τὸ μὲν 
10 δὴ) στρότερον ἄμετρον ϑερμασίαν συντήκουσαν τὸ σώμα ὃ“, 

τὸ δὲ δεύτερον ἀνωμάλου ταραχῆς ἔστιν ἔκγονον. 8. Θαυ-- 
μαστὸν οὖν ἐστιν ἰδεῖν τὴν ἐν τοῖς ἐντέροις ἑλατικὴν δύνα- 
μιν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἄνωϑεν ἐνεργοῦσαν εἰς τὰ κάτω, 

ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν κάτωϑεν ἄνω" προωϑεῖ μὲν τὴν τροφὴν 

45 ἐκ τῶν ἄνω μέχρι τοῦ κάτω πέρατος" ἐν δὲ δή τισιν, ὅταν 

ἢ περισταλτικὴ δύναμις ἐκ τῶν κάτωϑεν ἄρξηται, ἡ φορὸ 
τῶὧν περιεχομένων ἐν αὐτοῖς ἄνω γίνεται. 4. Οὕτω καὶ 
χυμός τις δριμὺς ἐνίοτε κατενεχϑεὶς ὑπὸ τὴν ἑδρῶνα σχο- 

λουμένων τινῶν διά τινας βιωτικὰς περιστάσεις μὴ. ἐχόν-- 
20 των τούτων ἀσοσατῆσαι, ἢ ὡς πράξαι τι δέον, βιαίως ἔστε-- 

σχεϑεὶς ἀνηνέχϑη πάλιν ἄνω, καὶ τὴν γαστέρα δάκνει, καὶ 
268 τὴν κεφαλὴν ἀναϑυμιάσεως πληροῖ, τὴν μὲν ἀρχὴν τῆς 

κινήσεως ἀπὸ τοῦ σφιγκτῆρος λαβὼν (ὀργάνου ψυχικοῦ) 
μαντεῦϑεν δ᾽ ἕκαστον τῶν ἐντέρων »ῬἘΦ ὠϑοῦνσες αὐτὸ 

25 πάλιν ἀφ᾽ ἑαυτῶν, ἐν οἵῳ τρόσπτῳ πρότερον πρὸς τὸ ὑπερ- 
κείμενον, πρὸς τὸ κάταντες ὠϑεῖτο. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν 
φρόστον ἐνίοτε καὶ φῦσα παλινδρομεῖ. ὅ. Οὐδὲν οὖν ϑαυ- 
μαστόν, εἰ καὶ κλυσματικὴ κόπρος ταῖς οὕτω βιαίαις περι- 

᾿ στολαῖς τῶν ἐντέρων ἐπαναφέρεταε πρότερον εἰς τὴν γα- 
30 στέρα παρὰ φύσιν, εἶϑ᾽ οὕτως ὁρμᾷ πρὸς ἔμετον, καϑάπερ 

ἐν εἰλεοῖς. 6. Καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων ψοσημάτων πόσερος 

δ ἀτονίαν τῆς κάτωθεν περισταλτικῆς δυνάμεως τῶν ἐν- 
σέρων γίνεται εἰλεός" καὶ δὲ ὄγκων παρὰ φύσιν γενγνηϑέν-- 
τῶν ἐν ταῖς τῶν ἐντέρων ἕλιξι σφηνωϑεῖσω κωλύσειεν ἄν 

86 σοτδ διεξέρχεσϑαι. 
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τῇ. Περὲ ποικίλων διαχωρημάτων. “ 

ἊΝ Τὰ δὲ ποικίλα διαχωρήματα “τοτὲ μὲν. ὁμοῦ διεξέρ- 
χονται, ποτὲ δὲ κατὰ μέρος διεξερχόμενα ἐστὶν αἱματώδη 

χαὶ χολώδη καὶ πρασώδη καὶ μέλανα. Τὸ οὖν σῦνϑε- 

4ο» τοῦτο διαχώρημια πολύμορφον παρὰ τοῖς ἰατροῖς ὃνο-- 5 
μιάζεται. ἃ. Τὰ οὖν ποικίλα “ποικίλαις ἔχεσϑαι διαϑέσε--: 
σιν ἐνδείκνυται, διὰ τοῦτο οὖν καὶ χρόνια καὶ κακοήϑη 
καὶ «τέψεως δέοντα. διά τε οὖν τὸ συλῆϑος τῶν διαϑέσεων 
καὶ τοῦ χρόνου κινδϑυνώδη ἅπαντα. 38. ᾿Εὼν δὲ τῷ μήκει" 
φοῦ χρόγου δέξηταί ποτε μεταβολὴν ἐπὶ τὸ κρεῖττον (ἢ 2970 
κολῶς γενομένοις ἢ τῆς δυνάμεως δὴ αὐτοῦ ῥωσϑείσης 
διά τινα. χαρμονὴν βιωτικὴν) οὐ πονηρά. 4. τοῦτο καὶ 
προς ᾿Ιπποχράτους ὀρϑῶς εἴρηται ἐν ᾿“Ιφορισμοῖς" ,, Εν 
τῇσι τῆς κοιλίας ῥύσεσιν, αἱ μεταβολαὶ τῶν διαχωρημάτων 
ὠφελέουσιν » ἐὰν ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβληϑῶσιν. ὅ. 1Πο0-ὦ 

ψηρῶν γὰρ ὄντων τῶν «εοικίλων διαχωρημάτων, ἡ ἐπὶ τὸ 
χεῖρον μεταβολὴ ἀνέλπιστος" εὔκολον γὰρ ϑεραπευϑῆναι 

σὴν ἁπλὴν διώϑεσιν, καὶ ἧττον κινδυνῶδες γίνεται τοῦ 
σᾳολυειδοῦς. 

ιθ΄. Περὶ φυσῶν. ᾿ : 20 

τὴ - - « - ἐς 

1, “ὐτῶν δὲ τῶν φυσῶν ἐστιν ἡ γένεσις ἐκ τῶν κατὰ 
γαστέρα χυμῶν τινων αὐτόϑε φυσωδῶν, ἢ σιτίων εἰς ἀνμοὺς 
λυομένων ὑπὸ ϑερμότητος ἐνδεοῦς ὡς ὑπὸ μιᾶς καὶ δευ-- 
φέρας ἐρευγῆς ἐκκρίνεσϑαε τοὺς τοιούτους. 2. Ἢ δ᾽ ἐνερ- 
γοῦσα μὲν ἀμφὶ τὰ σιτία ϑερμότης χμιαρὰ οὖσα διαλύει 25 

ΜΝ 2 ᾿ ὰ " λὴῚ4} ε Γ 
μὲν ταῦτα, οὐκ ἀκριβῶς δὲ κατεργαζομένη, ἀλλ᾽ οὁμιχλωδὴ 

᾿ » τ - - " . 
ἀποτελοῦσα, καγτεῦϑεν ἢ τοῦ φυσώδους πνεὐματὸς ἐστε 

- - , ἐ 

γένεσις. 8, Τοῦτο διὰ μὲν τοῦ στόματος ἐκκρινομενον 

ἐρυγὴν ἐργάζεται" διὰ δὲ τοῦ κάτω πέρατος ἤτοι ψοφώδη 
“ ΕΠ: 2.νν Ἁ ᾿ ν᾿ ᾿ μ 

φύσωαν ἢ ἀψοφον. 4. ᾿Επειδὴ δὲ μήτε ἄνω μῆτε κάτω 30 

φέρηται, ἀποκλειομένη καὶ ἑλισσομένη τὴν ὀνομαζομένην 
᾿ ᾿ ͵ 

ἐμπνευμάτωσιν ἀποτελεῖ, σύμπτωμὰ γαστρὸς ἀτονούσης 
᾿ Ἁ ᾽ - - 

ἐκχρίνειν τὸ περιττωματικὸν τὸ καὶ ὀὁμιχλῶδες «νεῦμα. 
ὅ. Κατὰ δὲ τὰ ἔντερα ἐναποκλειόμιενον καὶ κινούμενον τὸ 

- - ω ἃ ᾿ Ρ 

τοιοῦτον πνεὔύμα “ολυειδεῖς ἀποτελεῖ τοὺς ψόφους, ογό- 35 
Α κα , , 2 -» - 

ματα μὲν οὐκ ἔχοντας, ἐνδείξεσϑαι δὲ ἀνδρὶ τῷ συνετῷ 
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νὰ 

κι 086 Ο ΤΗΒΟΡΗΠ ὈΒ ἘΧΟΒΕΜΈΝΤΙΒ, 
ϑελίπα 5 » ὰ χ, ἃ 
Ρ. 22 δυναμένους, [ὁποῖόν τὲ καὶ ὁπόσον ἐστὶ τὸ περίττωμῶ, 

καὶ καϑ' ὅν τινὰ μάλιστα τόπον ἑλισσόμενον. 6. Εὲ μὲν 
γὰρ ὀξὺ καὶ λεπτὸν ἠχοίη, τὸ μὲν τοιοῦτον πνεῦμα διὰ 
κενοῦ ἐντέρου φέρεται καὶ στενοῦ καϑαρὸν τ8 καὶ ἀερῶδες 

εὐὑπάρχον" φυσωδέστερον δὲ γενόμενον, ὁμοίως μὲν ἐργά-- 
σεταὲ τὸν ψύφον λεπτόν, ἐν τοῖς λεπτοῖς ἐντέροις ἑλιττό-- 
μενον, ἀλλ᾽ οὐκ ἀκριβῶς ὀξύν. 7. Οἱ μὲν δὴ τοιοῦτοι 
ψόφοι πάντες ἐν τοῖς κατὸὼ τὴν κύστιν μάλιστα συνίστανταε 

28 χωρίοις, ὑποκαταμένοντες δὲ ἧττον ἠχώδεις ἀποτελοῦνταε 
0 διὰ τὴν εὐρύτητα τῆς τοῦ πνεύματος ὁδοῦ. 8. "“λλοι δὲ 
'βομβώδεις εἰσὶ διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν. Οἱ τοιοῦτοι πιὰν-- 
τες ἐν τοῖς παχέσιν ἐντέροις συνίστανται, κενοῖς γενομένοις 

σεριττωμάτων. 9. Εἰ δὲ ὑγρότης τις ἐν αὐτοῖς στεριέχοιτο, 

σιροσέρχεταί τις ἰδέα τῷ βόμβῳ παρὰ τῆσδε καὶ καλεῖταε 

15 βορβορυγμός, ἔκκρισιν ἐπαγγελλόμενος ὑγροῦ περιττώμα- 
τος. ἡ γὰρ ἰδέα τοῦ ψόφου. ταῦτα ἄμφω προμηνύει. διότι 
ἐπικινουμένη γίνεται τῇ φύση κατὰ τὴν ἔκκρισιν ἡ τοῦ 
ὑγροῦ φορὰ καὶ τῆς κόπρου. 10. ὋὉ δὲ οἷον τρυσμός " ἕκα-- 
φέρως γὰρ ὀνομάζεται ἐπὶ στενοχωρίᾳ τῶν ὀργάνων καὶ 

20 φυσώδει πνεύματι μετ᾽ ὀλίγης ὑγρότητος γίνεται, καὶ τοῦτο 
“Ἱπποκράτης καλῶς ἔγραφεν ἐν προγνωστικῷ οὕτω" τοὺς δὲ 
ἐκ τῶν ὑποχονδρίων πόνους καὶ κατακυρτώματα, ἢν νεαρά 
σφε καὶ μὴ συμφλεγμονὴ λύει βορβορυσμὸς ἐπιγενόμενος 
ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, καὶ μάλιστα μὲν διεξελϑὼν σὺν κόπρῳ 

25 18 καὶ οὔρῳ. 11. Οὕτω περὶ διαχωρημάτων σκοπεῖσθαι δεῖ 

φὸν ἰατρόν, καὶ οὕτως ἐκ τῆς ἰδέας διαγινώσκειν τοὺς ἐν 
σάϑει σφάσχοντας ἀφανεῖς τύπους, ἐπικαλούμενον Χριστὸν 
τὸν ἀληϑινὸν ϑεὸν ἡμῶν εἰς τους αἰῶνας. ᾿4μήν.] 
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ΧΧΎΤΙ. 

ἹΕΡΟΦΙΜΛΜΟΥ͂ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂ 

ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΚΥΑ͂ΚΛΟΣ. 

Ο ΠΟΙΑ͂Ι ΖῈΙ ΧΡΑ͂ΣΘΑΙ ἙΚΑΣΤΩΙ ΜΗΝῚ ΚΑῚ ΟΠΟΙΟΙ͂Σ 
ΑΠΕΧΕΣΘΑ͂Ι. 

ἘΔ, 
Βοῖΐ55. 

α΄. ΜΗΝ ΙΑΔΝΟΥΑΡΙΟΣ. Ῥ.- 100 

1. ᾿Δρμόζει ἀπὸ κοίτης λαμβάνειν οἶνον γλυκύν, καὶ 
᾿] 

κύνδυτον πίνειν, καὶ καρυκεύματα καὶ βρώματα ϑερμὰ 

καὶ γλυκέα ἐσϑίειν, καὶ σκόροδα, καὶ πρασοζέματα, κρέη 

σρόβεια χλία καὶ ὀπιτά, καὶ ζωμοὺς καρυκευτούς, σέπερι;, 5 
στάχος, κινάμωμον, καρναβάδιν ἀνατολικόν. ᾿Εν τῇ ὀπτή- 
σει δὲ τῶν χοιρείων κρεῶν ἀλειφέσϑωσαν οἰνομέλιτι. 2. ᾿Εκ 
δὲ τῶν ἄλλων ἕῴων ὀρνίϑια καὶ περιστερόπουλα λευκὰ καὶ 
βοακκάτα᾽ ἐσϑίειν δὲ καὶ χηνάρια καὶ νησσάρια καὶ κίχλας 

μᾷ ᾿ ῃ 2 - 2 ΄ 
καὶ ὀρτυγὰας καὶ τρωγλίτας. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν ἰχϑύων σκορ- 10 

᾿ , ’ " ᾽ , ΠῚ 
«τας, τρίγλας, κεφάλους, λυϑρίνους, ἀϑερίνας, καὶ μελα- 

ψούρους, τηγάνου" χρυσόφρυα δὲ καὶ τὰ λεχϑέντα, ὡς 
», 2 , , ι - 2 τῇ ᾽ 

εἴρηται, ἐσϑίειν καρακευτὰ διὰ τῶν ἀρωμάτων. 4. ᾿Εκ δὲ 
τῶν λαχάνων κχράμβην, δαυκία, πράσα, ἀσπαράγους ἀγρίους, 1983 
ἑλειοσσάραγα χαμαιδάφνια, καὶ βρυώνια ἐσϑίειν ἐλαιογάρῳ, τ5 
καὶ σκόροδα ὀπτὰ ἄνευ ἐλαίου" καὶ τὸ ζέμα αὐτῶν πίνειν 
στάχει καὶ μέλιτι ἠρτυμένα" τοῖς δὲ ....-«. καὶ ξηρόζεμαω 

᾿ ἤ ΄ 

σείνειν" στάχος, πέσιερι, κινάμωμον, καρυόφυλλον, στύρακα, 
, ᾿Ὶ »» - 2 ἃ - ᾿ » , 

καὶ μὲλι τὸ ἀρκοῦν. ὅ. ᾿Εκ δὲ τῶν κοδιμέντων εὐζωμον, 
’ [᾿ 

σρασον, σέλινον, λεστὰς δαφανίδας, πήγανον, καὶ ἡδύοσμιον 50 
᾿ 4 ᾿ ᾿ μ " ᾿ ,. ἢ 

καὶ λιβυστικον. 7 ὰ δὲ ἐμβατιὰ οσἰνησιι, κύμινον, οἰνογα- 

ρον. 6. ᾿Εκ δὲ τῶν ὀσπρίων, λαϑύριον καὶ αὖχον ἀλεστά" 
τὸ δὲ ἄρτυμα τῶν τοιούτων ἀνέλαιον καὶ κύμινον τρισετόν. 

: - - 

7. ᾿Εκ δὲ τῶν ὁπωρῶν σταφίδας, ἀμύγδαλα, κποκκογάρια, 
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σιιστάκια καὶ μῆλα ὀπτά. Τοῖς δὲ εὐαρέστοις καὶ κυδωνάτω 
λαμβάνειν, καὶ ὄλιγον κίτρον καὶ ῥοιάν, καὶ φοίνικαρ, χαὲ 

σιρωφτόγαλα μετὰ μέλιτος καὶ στάχους φριπτοῦ » καὶ χυλὸν 
σεμιδάλεως. 8. “ούεσϑαι δὲ μὴ συλείω τῶν τεσσάρων λου-- 

δ τρῶν, σμηχόμνενοι νίτρῳ, ὀπτῷ ἐν οἴνῳ λυϑέντι, καὶ ψέλες 
194 ϑρον ποιεῖν, ἐν ᾧ ἐμβάλλειν ἀλόην ἢ γΨ γ, σμύρναν Ψ» αἱ, 

καὶ πρόκους ὠῶν δύο. Αὕτη ἡ σκευασία ἑνὸς ἀνθρώπου 
ἐστίν. 9. ᾿“ρμόξει δὲ πρὸ τοῦ χρίσματος εἰσελϑεῖν εἰς τὸ 
λουτρόν, καὶ ττεριχύσασϑαι δύο ἢ τρεῖς λεκάνας, εἶτα ἐξ- 

10 ἐλϑέῖν καὶ ἀποοιογγίσασϑαι καλῶς, καὶ οὕτω βαλεῖν τὸ 
χρίσμω πρὸ ἵδρωτος, εἶτα ἐμβραδύνειν ἔσωϑεν μετὰ τοῦ 
χρίσματος" μετὰ δὲ τὸ χρίσμα ἀποτρίβεσϑαι δι’ οἴνου ψη-- 

τ φηροῦ καὶ κρόκοις φῶν, καὶ δοδίνῳ ὠναμεμιγμένῳ ϑερμῷ. 
1.10. Καὶ ἀφροδισιάζειν μέχρε ἰσημερίας μαρτίου διὰ τὴν 

16 φοῦ φλέγματος κίνησιν. , 11. Σκχοπεῖται δὲ καὶ τὸ ἄστρον 

φῶν Ζιδύμων ἀπὸ τῆς ια΄ ἕως τῆς εε΄. 

213 ἡμέραν Β. ΜῊΝ ΦΕΒΡΟΥΨΑΡΙΌΣ, 

1. Καλόν ἐστιν ἀπὸ πτιρωΐας λαμβάνειν οἶνον σιαλαιόν, 
εὐώδη. ᾿Εκ δὲ τῶν κρεῶν ἐοϑίειν κατὰ τὸν προλεχϑέντα 

.ο μῆνα" καὶ ἐκ τὧν ἰχϑύων ὅσα ὀστρακώδη, καὶ τοὺς πε- 
φραίους τῶν ἰχϑύων, οἷον λαπίνας, σκάρους, στρωματαίους, 
κωβιούς. 2. Τηγανίομανα δὲ διὰ σεμιδάλεως καὶ σινάσεεως " 
τὰ δὲ ἐμβάμματα καὶ ὁπωρικά, κοδιμέντα τὲ καὶ ἕτερα 

λάχανα » ὡς εἴρηται ἐμμφρβαθενὶ ὡσαύτως δὲ καὶ λουτρὰ 

5 σὺν σοῖς χρίσμασι καὶ τοῖς ἀφροδισίοις. 8. ᾿ΑΙπέχεσϑαί δὲ 
214 παντὸς ἀγρίου λαχάνου καὶ τῆς κράμβης, καὶ τοῦ σεύτλου, 

καὶ μήτε ζέμα πίνειν τὸ οἱονοῦν, πλὴν τοῦ πρασοζέματος, 

καὶ τοῦ σελίνου, καὶ τοῦ μαλάϑρου, καὶ τοῦ σκορδοξέμα- 
τος, καὶ ταῦτα καρυκευτά. 4. Σκοπεῖται δὲ τὸν αὐτὸν μῆνα 

30 καὶ φὸ χι φῆς «“Ἰαμπάδος. : 

οδ΄ οο γν ΗΝ ΜΑΡΤΙΊΟΣ. 

β 1, “Ζρμόξει γλυκοποτεῖν καὶ γλυκοτροφεῖν. καὶ χρῶσϑαι 

ἅπαντα ἔν τε τῇ τροφῇ καὶ τῷ πότῳ ἀρκετὰ καὶ μὴ, εἰς 
κόρον. 2. Δριμυφαγίας δὲ πάσης ἀπέχεσθαι χρή, καὶ ἔχϑρας 

᾿ 2 - Ε ͵ , 

36 καὶ μανίας, καὶ πικροφαγίας. 8, Εκ δὲ τῶν ἰχϑύυων, πάντων 
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᾿ξσϑίειν, πλὴν τῶν ἀλέπων" τοὺς δὲ λάβρακας καὶ πεφά- 
λους, καὶ βάτους καὶ τὰς σμαρίδας συχνῶς ἐσϑίειν. 4. 'Εκ 

δὲ τῶν. ὀσπρίων, τοὺς κυάμους δεῖ βρέχειν καὶ «τοιεῖν ἐπζε-- 

στούς, καὶ ἄλατι καὶ ἐλαίῳ ὀμφακίνῳ ἐπιβάλλειν" λαμβά- 
γειῖν δὲ καὶ τὸ σπέρμια τῆς τίλης ἀπὸ ϑερμῶν δισέφρϑων 
ἀρτυϑὲν μέλιτι καὶ στάχει. ὅ. Ἔκπλυνε δὲ τὴν τίλην. ἐκ 
τρίτου, καὶ τρίψον ταῖς χερσί; καὶ τηνικαῦτα ἕψησον, καὶ 

μερικῶς ἀποζεμάτιζε" μὴ μέντοι πάνυ ἀσποζεμάτιξε, ἵνα 

ε"ὴ γένηται δύσπετιτος, ἐπεκφενή, ἐὰν τὸν ἴδιον χύλον ἀπο- 

λέσῃ ἷ τουτέστι «τὴν ἰδίαν Τεικρέον» καὶ τὸς γαστέρας ἐμ- οςεΖ’͵ῳ. 

φράττῃ" γλύκαινε δὲ τὴν πικρίαν αὐτῆς͵ μέλιτι, 6. “αϑύριον 
δὲ καὶ αὖχος ἀλεστὰ ταῦτα" τὸ δὲ φασούλιον λαμβάνειν 

ἀλεστόν, δίεφϑον ὀζομέλιτι. 7. ᾿Εκ δὲ τῶν λαχάνων σεῦτλον,. 
μολόχην, καὶ χρυσολάχανον ἐσϑίειν, καὶ πάντας τοὺς ἀσπα-- 
ράγους καὶ ἀμανίας, ἄνευ τῆς βρυωνίας καὶ τῆς χαμαε- 15 
δάφνης, ὅτι σειχρά εἰσιν. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν συνθέτων, ἐσϑίειν 
ἐλαίας κολυμβάδας, καὶ ὀξόμελε, ἐκ διαλείμιματος" μηδὲν 

δὲ ὅλως δριωύ. 9. ᾿Εκ δὲ τῶν ὁπωρῶν, πάντα «τὰ προ- 
λεχϑέντα. 10. ᾽Π'κα δὲ γλυκοποσίας, λαμιβάνειν κονδύτον, 
ἔχοντα πέπερι, κινάμωμον, καρυόφυλλον, καὶ στάχος «ελεῖ-- 

στον. 11. “ουτροῖς δὲ χρῆσϑαι ς΄" τὰ μὲν γ' χρίεσϑαι ἐν 
ἡμέρᾳ γ. ὥρᾳ γ΄, ἄνευ τῆς ἀλόης καὶ τῆς σμύρνης τὰ δὲ 
ἄλλα γ΄, ἡμέρᾳ ε΄, ἄνευ τοῦ χρίσματος καὶ αὐτά " σμήγματα 
δὲ ὅσα διὰ νίτρου. 12. Οἴνους λευκοὺς καὶ εὐωδεστάτους 

217 

καὶ ἐλαιοχρόους. Καὶ ἀφροδισιάζειν μετρίως. Κρόμμυα 5 

δὲ ὀπτὰ ἐσϑίειν διὰ τὴν τοῦ φλέγματος κίνησιν. 18, Σκο-- 
σεῖται δὲ καὶ τὸ ἄστρον τῆς Χελιδόνος. 

2. ΜΗΝ ΑΠΡΙΖΙΟΣ. 

1. “Αρμόζει κάπαριν, ῥάφανον ἢ ἡδύοσμιον, στεπτεροκύ- 
μενον, ϑρύμβον, γογγύλην, νάστυον, πήγανον" τῶν δὲ δρι- 
μέων ἁπάντων χρη παντάπασιν ἀπέχεσϑαι διὰ τὴν τοῦ 
στομάχου κίνησιν. 2. Κρέη δὲ ἐσϑίειν τρυφερὰ καὶ εὔ-- 
σάρκα, οἷον ἄργας νεμομένους καὶ μὴ γαλακτάρια, ὡσαύ-: 
τως καὶ ἐρίφους γαλακτεροὺς καὶ ὅσα κρέῃ πρόβεια τῶν 

293 

224 

ψέων καὶ εὐνούχων, Ψαχνὰ καὶ δίεφϑα" ἐκ τούτων λαμβά- 35 
ψεῖν καὶ ξωμοὺς μετρίως καρυκευτούς, οἷον. διὰ στάχους, 

᾿ 
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κολιάνδρου χλωροῦ, πέπερι ὀλίγον, καὶ φυλλόσστερμα κνίκου 
ἤγουν τὸ ἄνϑος, ὡσὰν εὔλυτον ποιεῖν τὴν κοιλίαν. Τῶν 
δὲ χοιρείων κρεῶν ἀπέχεσϑαι χρή. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν ὀρνίϑων 
ἐσϑίειν ὄρνιϑας καὶ ὀρνιϑόπουλα ἄρρενα, περιστερόπουλα 

δ λευχά, νήσσας καὶ χῆνας τρυφεράς, καὶ ψαχνὰ δίεφϑα σὺν 

γλυκοστάχει καὶ ὀπτά. Γλυκοποτεῖν δὲ καὶ γλυκοτροφεῖν, 
ὥσπερ λέλεκται. 4. ᾿Εκ δὲ τῶν ἰχϑύων λαβράκια, κεφάλους, 
συάκια, χρυσόφρυα, καὶ φάγρους, ζωμῷ ὀλίγῳ καρυκευτῷ 
λαπένας δέ, χάνγους, κόκκυγας, σαυρούς, καὶ μελανούρους, 

10 καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὅσα μαλακόσαρκα καὶ ἔχοντα λέπος, ἐσϑίειν 
φηγάνου, ὀλίγα δὲ καρυκεύειν καὶ μὴ τιλῆϑος. ὅ. Παν- 
τοίων δὲ ὀσπρίων ξηρῶν ἀπέχεσϑαι" τὰ δὲ χλωρὰ ἐσϑίειν 

220 μετὰ τῶν προλεχϑέντων κρεῶν. θ. ᾿Εκ τῶν λαχάνων τὸ 
χρυσολάχανον, τὸ μαϊούλιον, τὸ ἄνηϑον τὸ χλωρόν, "τὸ 

15 κολίανδρον, μετρίως ὀξογαρίζειν ὄξει σκιλλιτικῷ. Σκόροδα 

χλωρὰ ἐσϑίειν μετρίως, ὀπτὰ δὲ ἐλαίῳ καὶ ἅλατε δωδεκα-- 
ϑείῳ" ὁμοίως καὶ τὸ πράσον ὀλίγον. 7. Τῶν δὲ ὁπωρῶν 
τῶν ξηρῶν ἀπέχεσϑαι παντελῶς. Οἴνους δὲ τοὺς εὐωδεστά-- 

φους καὶ ἀνισάτους καὶ λευκοὺς πίνειν. 8. Καὶ μύρα, 

0 ὀσφραίνεσϑαι, οἷον ἴα, ῥόδα, κρίνα, χαμαίμηλα καί, ἁπλῶς 
εἰσιεῖν, πάντα τὰ εὔοσμα ἀνϑη, τὸ ξηρὸν μύρον, τὸν μό-- 
σχον, τὰ ῥοϑοστάγματα. 9. Καὶ μδτρίως ἀφροδισιάζειν. 

«Πουτρὰ δὲ η. Σμήχεσϑαι δὲ σαπωνίῳ Γαλλικῷ. Ῥίλιϑρον, 

ἅπαξ τὸν μῆνα, λυτὸν καὶ ἄνευ ἀλόης καὶ σμύρνης, ἔχον 
“5 κρόκους τριῶν ὠῶν καὶ ῥόδινον. 10. Σχοπεῖταε δὲ τὸ 

ἄστρον τὸ Πανϑνηταῖον ἀπὸ ζ΄ ἡμερῶν ψηφιζόμενον. 

284 Ε΄. ΜῊΝ ΜΑ͂ΙΟΣ. 

1. Χρὴ ἀπέχεσϑαι ἀπὸ παντὸς καρφαλέου, ἤγουν κατα- 

ξήρου, κακοχύμου καὶ χολώδους, οἷον πτοδοκεφάλων, ἐντερο-- 
.30 κοίλων, ψευρικῶν, συκοτίων, πνευμόνων, ἰχϑύων, ταριχευ- 

φῶν, νεβρῶν ϑαλασσίων,. βοείων κρεῶν καὶ λαγείων, καὶ 
πάντων τῶν παχυχύμων, διὰ τὰς προσφάτους κεφαλαλγίας. 
2. ᾿Εσϑίειν δὲ πάντα τὰ προλεχϑέντα κρέη, διάγειν τὲ καὶ 

“ - “ολιτεύεοϑαι ἔν τε τροφοῖς καὶ σποτοῖς καὶ λουτροῖς, κατὰ 
᾿ , πὶ ν ΕῚ “- Γ διῶν , Ὰ 

86 τὸ» προειρημένον μῆνα. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν λαχάνων ἐσϑίειν 
ι ς ͵ , 9 , ᾿ - “- ΕῊ 

τὰ ἑλειοσπαραγὰ καὶ τίλην. ᾿“΄πέχεσϑαι δὲ τῶν ξηρῶν καὶ 
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ἁλμυρῶν καὶ πικρῶν. 4. Σκοπεῖται δὲ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ 

Τέροντος. 

ΜῊΝ ΟΥΝΟΝ,, , τ 237 

1. “Φρμόζει ὕδωρ ψυχρὸν νῆστις ῥοφεῖν ῥοφήματα τρία, 

καὶ μη εἰς σελέον" ἐπεινηστεύειν δὲ ἕως ὥρας γ᾽" καὶ πάντα ὁ. 
τὰ ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ μετρίως σιίνειν" τῶν δὲ δροιμέων καὶ 

ξηρῶν ἐπέχερϑαι » οἷον πεστέρεως, καρυοφύλλου, κιναμώ- 
μον, καὶ ὅσα τῶν ἀρωμάτων τυγχάνουσιν. 2. ᾿Εκ δὲ 

τῶν λαχάνων . οἷον κοδιμέντων, σκορόδων, κρομμύων, ῥα- 

φανῶν, εὐζώμων, καρδώμων, γάσπυος χλωροῦ καὶ τριτιφοῦ 10 
ὀριγάνου, ὑσσώπου, πηγάνου, ἡδυόσμου, ϑρύμβου, πρά- 
σον; χαμαιδάφνης, καὶ πάντων τῶν ϑερμῶν ἀπέχεσϑοι 

χρή, διὰ τὴν ἀταξίαν τῆς χολῆς. 9. ᾽ἜΕκ δὲ τῶν κρεῶν δὲ 

ἐσϑίειν τὰ πρόβεια, τῶν κριῶν δηλονότι καὶ τῶν εὐνούχων " 

λαμβάνειν δὲ ψαχνὰ καὶ ἑφϑά" στέατος δὲ μὴ ἄπτεσϑαε' το 

τὸ δὲ κρέας ἔστω ἀπὸ λιπαροῦ κριοῦ. ᾿Δρνοὺς δὲ νεμομέ- 
γους καὶ γολακτοτροφοῦντας, καὶ ἐρίφους ὁμοίως ψαχνοῦς. 

καὶ ὀπτοὺς ἐσθέειν" μὴ καρυκεύειν. δὲ τὸ σύνολον, ὡς εἴρη--, 238 
φαι, ἄνευ τοῦ κολιάνδρου, τοῦ στάχους, τοῦ ἀνήϑου". καὲ 
ταῦτα δὲ ἐσθίειν μετρίως. 4. ᾿Δπέχεσϑαι δὲ καὶ ΒΥ κα 20 
ποσίας παντοίας. ᾿Απὸ δὲ τῶν ὀρνίϑων, ἐσϑίειν ὄρνεϑας 

καὶ ἀλεκτορόπουλα, καὶ «τεριστερόπουλω λευκὰ καὶ βρακ- 

κάτα, ψαχνά, δίεφϑα, χλία καὶ ὀπτά. ὅ. Καὶ οἶνον λαμ- 
βάνειν παλαιόν, λευκόν, εὐώδη, καὶ ὠνισάτον, μὴ χροιακὸν 
δέ, [καὶ παλαιόν]. 6. Τῶν ἐχϑύων πάντων τοὺς τρυφε- 25 
ροσάρκους ἐσϑίέειν, οἷον λαπίνας, χάννους, κόκκυγας, σπά-. 
ρους, χρυσάφια, κωβιούς, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ᾿“πέχεσϑαι δὲ 

λαβρακίων » κεφάλων, γυλαρίων, ἀστακῶν, παγούρων » καὲ 
ὅσα ὀστρακόδερμα. ἼΤους δὲ τῶν ἰχϑύων ζωμοὺς καρυ- 

κεύειν διὼὸ στάχους καὶ κολιάνδρου χλωροῦ. 7. ᾿Εκ τῶν 30 
λαχάνων ἐσϑίειν χρυσολάχανον, κολοκύνϑην, ϑαλασσοχράμι-- 
βην. καὶ σεὔτλον, μετὰ τῶν εἰρημένων κρεῶν. Καὶ ἄν- 
δράχνην ἑψεῖν μετὰ κρέατος, καὶ ὀξογαρίζειν μερικῶς τὸ 
μιαϊούλιον, τὸ ἰντύβιον, τὸ σέλινον, καὶ τὸ ἀγγούριον ἐν 
ὄξει σκελλιτικῷ βασιτόμενον, μετρίως" πολὺ γὰρ ἐσϑιόμιε-- 35 
ψον τὸ μαϊούλιον, ἀμβλύνει τὰς κόρας. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν 
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ὀπωρῶν κεράσια λευκά; καὶ φετράγγουρα ἐσϑίειν μετρίως. 
9. “ουτρὰ δὲ ηΐ, χωρὶς δὲ ψιλίϑρου καὶ σμήγματοξ. ᾿“1πΞ 
᾿ἔχεοϑαι καὶ ἀφροδισίων. 10. Σκοπεῖταε δὲ τὸ ἄστρον τοῦ 

930 ψιορβλράμοι ἀπὸ κα' δῶν. κθ' ψηφιξόμονον. ὯΙ 

244 νὰ ᾿ Ζ. ΜῊΝ ΤΟΤΑΙΟΣ. ἡ" ὦ ἐμ ὖν 

δὶ Ἢ Χρὴ ἀφροδισίων ἀπέχεσϑαι καὶ πλειστῆς υὐθρή 
245 καὶ παντὸς μόχϑου, καὶ κραιπάλης, καὶ ὕπνου μεθημβρι: 

ψοῦ, καὶ ὁπωρῶν ξηρῶν, διὰ τὴν ἀταξίαν τῆς χολῆς. 2. Τὼ 
δὲ κρέη λαμβάνειν, ὥοσπερ' καὶ τῷ ἰουνίῳ μηνί. “άχανα 

ιῦ δὲ δριμέα, καὶ πικρά ; καὶ ϑερμᾶ, μὴ ἐσϑίειν" ἰχϑύας δὲ 
ἐρυφεροσάρκους, οἷον κίχλας, λασείνας, καὶ ὅσα τοιαῦτα, 

ἀαϑῶς καὶ ἐν τῷ ἰουνίῷ μηνὶ λέλεκται" καὶ τὰ ὀξομέλιτα 
καὶ ̓ ὀξογάριτα. 8. Ἔκ. δὲ «ὧν ὀπιωρῶν τὰς ὑγροτέρὰς, οἷὸν 

πιέπονας, οὐκὰ λευκὰ μετὰ ἅλαξος, καὶ σταφυλὰς πάσας, 

{9 ἄγευ τῆς μελαίνῃ δ" ἀπίδιω δὲ καὶ μῆλα καὶ δα μάσκηγα; 

καὶ ὅσα ὑγρὰ τοιαῦτα, ἐσϑίειν" 4, Οἵνον δὲ λευκόν, "εὐώδη; 
ἥϊνὲὶν ἀπλήστως χαὶ τὴν μὲν τροφὴν μετρίως, τὸν δὲ 

δ 5 σῖψον τελεῖστον καὶ τὰ δροσάτα: 'Ζέματα δὲ καρυκευτὰ μὴ 
λα ιβώνειν, ε εἰ ἢ τοῦ δαυκίοὺ μόνον, δλίγῳ μέλιτι: καὶ στάχει 

ἐὺ ἀῤτυϑέντα. ὅ. Μουτρὰ ἡ, καὶ σμήγμτα διὼ κιμωλίου " 

λουέσϑω δὲ συντόμως: ᾿Καϑαρσίου δὲ ἀπέχεσθαι δεῖ. 

6. Σκοϊτεῖται δὲ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ Κυνὸς ψΨηφιξύμενὸν 

ἀπὸ τῆς νὰ ἕως τῆς ιε΄. 
ε 

248. - ᾿ ει Ἢ: ΜΗ͂Ν ΑΨΓΟΥΣΤΟΣ. 

249 51. ᾿Ζομόξει τῶν γλίσχρων καὶ παχυχύμων ἀπέχεσϑαι, 
καὶ μολόχης, καὶ παντὸς ἀγρίου λαχάνου, καὶ ἀφροδισίων" 
ἔσϑίειν δὲ σεύτλον, βλῖτον, καὶ κολοκύγϑην" ἔκ δὲ τῶν 
κρεῶν πρόβειω ἐσϑίειν καὶ τράγεια εὐνοῦχα-. ὰ.. ,“1αγωοὺς 
δὲ χαὶ δορκάδας ἐσϑίειν χρή, ἄχρι τῆς ιε΄ τοῦ μηνός " ψαχνὰ 

30 δὲ καὶ χλία ὀξοχιέλιτι" ὀρνίϑια δὲ καὶ περδίκια, καὶ “ἄλεκτο-- 

θὐποῦλα, καὶ περιστερύτουλα σἄντα χρᾶσθαι μηδὲν, δλαπτό-: 
μδνος " ἀπὸ δὲ τῶν χλωρῶν ἰχϑύων πάντας τοὺς τρυφερο-- 
σάρκους ἐσϑίειν, ὡς προλέλεκται κατκὶ τὸν Ἰούλιον μῆνα, 

“καὶ ἐκ διαλείμματος ἐμβάμματα χρᾶσϑαι σινάπεως. 8. Τῶν 
35 δὲ φαριχευτῶν ἰχϑύων καὶ ξηρῶν ὁπωρῶν πάντων ἀπέχε- 
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ὅϑαι, χρἄσϑαι δὲ ταῖς χλωραῖς ὀπτώραις σύκων, σταφυλῶν; 
ἀπιδίων, δαμιασκηνῶν λευκῶν, δοδακίνων,, σεετεείρων, καὲ 
«ὧν ὁμοίων. 4. ᾿ΑἸἰπὸ τῶν. λαχάνων, σιαψτοὸς ϑερμοῦ καὶ 

ξηροῦ ἀπέχεσϑαι χρή, οἷον πηγάνου, ϑούμβου, σκορόδου, ““ 

σιράσου, εὐζώμου, καρδάμου καὶ δαφάνου. ὅ. “ουτρὰ δ΄" ὁ 

χρίσμα ἕν, καὶ τοῦτο πιοιεῖν μετὰ σὴν τες Ὁ. ᾿Εκ δὲ τῶν 

συνϑέτων, χρᾶσϑαϊ χκάπαριν, ἐλαίας σὺν ὀξομέλιτε κολυμδ 

βάδας, ἀμύγδαλα γλωρά" τῶν δὲ μαύρῶν ἐλαιῶν ἀπέχεσϑαι: 

Θἴνοις λεπτοῖς καὶ εὐώδεσι καὶ ῥοσάτοίς χρᾶσϑαι: Χρί- 
σμᾶτα δὲ διὲ κιμωλίου καὶ ὄξους σὺν ἐλαίω χράσϑαι. 7. Σκο-: 460 

πεῖται δὲ καὶ τὸ ἄστρον το ...-..... ἀμ κ ρεοραίε ἄατο. ᾿ τῆς 
«ε΄ ἕως" τῆς κζ΄. : ᾿ 

ἁτνΝ Θ΄. ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΣ,,"Σ, οἷς σῶς οἷ χὴ 268 

ε Ὡρμόξει γαλακτοτροφεῖν καὶ γαλακτοποτεῖν ΠΣ 
πάντα το γλυκέα καὶ σεμιδαλάτα, οἰνομέλιτα, καὶ δροσάτα τ 

λαμβάνειν. 2. Ἔκ δὲ τῶν κρεῶν σπρόβεια, ὀρνίϑια, ἡερ 

στεράς, νήττας, τρωγλίτας; καὶ λαβτέντα ὀπτὰ σὺν' ὀξὸ μέ. 
λιτι ἐσθίειν " ἀπέχεσθαι δὲ βοῶν, λαγωῶν; ἐλάφων; δορκά-: 
δὼν καὶ περδίκων, διὰ «τὸ κατὰ τον μῆνα τοῦτον αὐξά- 

ψεσϑαι τὴν μέλαιγαν χολήν. 8: Ἐν δὲ τῶν ἰχϑύων λαμν-- 3Ξ0΄ 
βάνειν πάντας τοὺς τρυφεροσάρχηους,, καὶ περαίους, καὶ 
μιωλακοσάρκους" ἀπέχεσϑαι κεφάλων καὶ ἡ άντων ἐῶν λές 
σιων. 4, ᾿Απὸὲ δὲ τῶν ὀσπρίων, κυάμου καὶ φακηὰ ἀπιζ. 

χεσϑαιο “ρεμιοφαγίᾳ δὲ πάσῃ μερεκῶς χρᾶσϑαι, οἷον δαὰ- 
φάνων,. πεπέρεως, σινάπεως, κιναμώμου,. στάχους. ᾿Εκ δὲ 25 
φῶν λαχάνων ἀπέχεσϑαι τῆς πράμβης: ὅ. ἃς δὲ ὀπώρας 
ἐσθίειν καλῶς, καϑὼς καὶ ἐν τῷ αὐγούστῳ εἴρηται: Καὶ 
ἀψινϑοροσάτα καὶ ἀψινϑάτα. «φείνειν. ᾿ θ. “Τοὺτρὰ ἢ σμήΣ: 
γμᾶτα κεφαλῆς, ᾿εμωλίου, ὡς προλέλεκξαι ἡ μετὰ θξους καὶ ἴ 
ἐλαίου δοδίνου, ἕως τῆς κδ΄" χρίσμα δὲ κοινὸν ποιεῖν: Καὶ 30. 
ἀφροδισιάξειν. “ὦ. Σκοπεῖταὶ δὲ καὶ ἄστρον ἕν τῶν Σαλ- 
σίγγων. : 

1. ΜῊΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,. 

1. ρμόξει ϑριμοφαγίῳ, πάσῃ χρδοϑῶξ' πρὸ πάντων 
δὲ πάντα ἐσϑίειν ἐφϑὼ καὶ ὠμά" καὶ τὸ ζέμια πίνειν" σκό-- 35 
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ροδὰ ἑφϑά, καρυκευτά, στάχος, “τέπερι, κινάμωμον, καὶ 
καρυόφυλλον, ταῦτα διὰ τῶν βρωμάτων ἐσϑίειν καὶ σείνειν. 
2. Ἔκ δὲ τῶν κρεῶν σιρόβεια, ὀρνίϑια,, «τεριστερόπουλα, 

205 χῆνας, ὄρτυγας,. ὀρτυγομήτρας, καὶ λαχτέντα ἐσϑίειν; γησ- 

5 σαρίων δὲ καὶ φασσῶν, καὶ τρυγόνων, καὶ στλατόνων, καὶ 

συάγρων; καὶ. λαγωῶν ἀπέχεσϑαι. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν ἐχϑύων, 

κεφάλων, ἀγραύλων, τριγλῶν, καὶ πάντων τῶν ἀλέπων καὶ 
φῶν παστῶν ἀπέχεσϑαι χρή" τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐσϑίειν. 
4. ᾿Εκ δὲ τῶν ὀσπρίων, κυάμου καὶ φακῆς, καὶ λαϑύρου 

10 ἀπέχεσθαι" «τὰ δὲ λοιπὰ ἐσϑίειν. Τῶν λαχάνων, κράμβης 
καὶ γογγύλης ἀπέχεσϑαι, τἄλλα δὲ ἐσϑίειν. ᾿ΑἸσπαράγους 
δὲ πάντας καὶ ἀμανίτας λευκοὺς ἐσϑίειν. ὅ. ᾿“πὸΒ δὲ τῶν 
ὁπωρῶν, σταφίδας λευκάς, ἀπίδια ἄγρια ἀκμάξοντα, καὶ 

τε μῆλα γλυκέα, σύκα λεῦχκά, μιέσπειλα, ῥδοδάκινα, φοίνικας, 
16 ῥοιάς, καὶ μηλοκύδωνα, ταῦτα πάντα ἐσϑίειν. 6. ᾿Εκ δὲ 

- φῶν ξηρῶν ὀπωρῶν, κάρυα βασιλικά, πιστάκια, ἀμύγδαλα, 

κοκχονάρια, καὶ κάρυα ποντικά, κοκκοδάφνων δὲ ἀπέχεσϑαι.. 
Οἷνον λευκὸν καὶ ἐλαιόχροον καὶ ἀψινϑοροσάτον πίνειν." 
7. Σκοπεῖταε δὲ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ Ταύρου. 

͵ 

960 ᾿ ΤΑ͂,, ΜΗ͂Ν ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. 

1. “Ζρμόζει ἀπέχεσϑαι πάντων τῶν ὑγρῶν βρωμάτων. 
Ἔκ δὲ τῶν κρεῶν ἐλάφεια, βόεια, λάγεια, ἐράγεια, συάγρεϊια, 
ἀγρίων αἰγῶν καὶ δορχλάδων, τὼ δὲ λοιπὰ πάντα κρέη τῶν 
σετεινῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐσϑίειν ψαχνά τὸ καὶ χλία, δίεφϑα, 

25 καὶ καρυκευτά, καὶ τὸ μικρὰ γαλούλια, τουτέστι τὼ λακτέντα. 
2. ᾽Εκ δὲ τῶν ἰχϑύων, πάντα ἐσϑίειν, πτ-λὴν τῶν ὑγροτέ-- 
ρων" κίχλας καὶ κωβιούς, καὶ πάντα τὰ ἄλεπα, μὴ ἐσϑίέειν, 
καϑὼς προλέλενεαι ἐν τῷ ὀχτωβρίῳ μηνί. Τὰ δριμέα πάντα 

9261 χρᾶσϑαι, οἷον πέπερι; καὶ ὅσω διὰ τῶν ἀρωμάτων" πρὸς δέ, 
30 καὴὲ πρασομόλοχα. 8. ᾽Βχα δὲ τῶν ὀσπρίων, κυάμου καὶ 

φακῆς καὶ ϑερμίων ἀπέχεσϑαι" τὰ δὲ λοιπὰ ἐσϑίειν. ᾿Εκ 
δὲ τῶν ὁπωρῶν, φοίνικας μὴ ἐσϑίειν, μήτε κοκκόδαφνα. 
Οἷνον παλαιόν, λεπτὸν, εὐώδη πίνειν. 4. ᾿Απέχεσϑαι δὲ 

σασῶν τῶν ὑγροτέρων τροφῶν, καὶ λαμβάνειν φὸ ἀπό- 

35 ϑερμα φῆς τίλης ἐκ διαλείμματος. “ουτρὰ γ', ἄνευ ᾿ τοῦ 
χρίσματος. Καὶ ἀφροδισιάζειν. 
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18. ΜῊΝ ΔΈΚΕΠΜΒΡΙΟΣ. 2609 

1. πρὶ χράμβην μὴ ἐσθίειν, μήτε σκίμβρον. ᾿Εκ δὲ 
τῶν κρεῶν, καϑὼς ἐν τῷ νοεμβρίῳ μηνὲ λέλεκται. .ὋὋμοίως 

καὶ περὶ τῶν ἰχϑύων καὶ τῶν λαχάνων καὶ ὁπωρῶν, καὶ 

στερὶ οἴνων, καὶ ὀσπρίων, καὶ πρασοζέματος. 2. “ουτρὰ η΄" 5 
καὶ χρίσματα ποιεῖν διὰ τῆς ἀλόης καὶ τῆς σμύρνης. Φα- 

κὴν δὲ μὴ ἐσϑίειν ὅλως. “αμβάνειν δὲ ἀπόζεμνα τῆς τίλης 

μετρίως. Κάπαριν καὶ κολυμβάδας ἐλαίας μὴ ἐσϑίειν, ἀλλὰ 268 
μᾶλλὸν τὰς μαύρας ὀξομέλιτε καὶ σίνηπι. Καὶ σμήχεσϑαι 
δι᾿ οἴνου καὶ νίτρου. Καὶ ἀφροδισιάζειν. 8. ψηφίζεται δὲ τὸ 
καὶ τὸ “πταστρον, ἀπὸ ζ΄ ἡμερῶν τοῦ μηνός. 
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ΧΧΙΧ. 

ΘΕΟΔΌΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ͂ ΣΤΙΧΟΙ͂ 
ΚΑΤΑ ΤΑΤΡΙΚΗΝ ἘΠΙΣΤΙΠΜΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥ͂Σ 15 ΜΠΝΑ͂Σ. 

πὰ. 
Βοϊβδοοπαδὲ 

Ρ. 181 ἍΜΗΝ ΜΑΡΤΙῸΣ. 

᾿Εγω στρατηγοὺς πιρρὸς πανοσλίαν ἄγω, 
Ξίφη τε ϑήγω καὶ νεουργῶ πρὸς μάχας, 

Καὶ τὴν ξένην τίϑημε τῷ στρατῷ φίλην. 

ς Νοιαὶ “μὴν παραινῶν καὶ διδάσκων, ὡς ϑέμις, ᾿ 

Πάντας κελεύω λαμβάνειν, καϑ᾽ ἡμέραν, 

Τροφὴν γλυκεῖαν, οἶνον εὐώδη πάνυ. 

ΑΠΡΙΖΙΟΣ. 

1ὸὺ Πάσχα, πιστοῖς τὴν τρυφήν, φέρω μόνος" 
182 τὸ Χαρὰν βραβεύω τῆς ᾿Εγέρσεως πλέον. 

“Ἱέγω δὲ φεύγειν πᾶσι τὰς ῥδαφανίδας, 
᾿Ιοῦ γεμούσας καὶ μελαγχόλου βλάβης. 

ΙΑ͂ΙΟΣ. 

Ρόδον δίδωμι λυποϑυμίας ἄκος, 
15 Κρίνων τε τερπνὸν ἄνϑος εἰς ϑυμηδίαν" 
Καὶ τῆν χλόης τὴν ῥδίξαν ἑδραίαν φέρω. 
Οὐ δεῖ δὲ τρώγειν κοιλίας τε καὶ πόδας" 
Τίκτουσι καὶ γὰρ φλέγμα, χολὴν πυρρώδη, 
᾽ΕΣ ὧν δίγη φύουσι καὶ ποδαλγίαι. 

40 ᾿ ΤΟΥ̓́ΝΙΟΣ. 

᾿Εγὼ τὸν χόρτον τῇ δρεπάνῃ συλλέγω, 
Καὶ τοὺς γεωργοὺς εὐτρεπιίζω πρὸς ϑέρος. ᾿. 

᾿Βροτοὺς παραινῶ πρωὶ λαμβάνειν ὕδωρ᾽ 
Καὶ γὰρ χολὴ μέλαινα πάντως αὐξάνει. Ὁ 
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ΤΟΥ̓ΖΙΟΣ. 

Σίπου ϑερίζω καὶ κριϑῆς τους ἀστάλεις, 
Καὶ τὰς ἅλωνας εὐφορῶ τῶν δραγμάτων 
“ἄρτου τ᾽ ἐμποιπλῶ τῶν βροτῶν τὰς καρδόπους. 183 

5 “έγω δὲ φεύγειν τῶν ὁπωρῶν τὸν κόρον. 

ἼἜνϑεν γάρ ἐστε κακοχυμίας ὕλη: 
Ἢ καὶ φϑίσιν εἴωϑε κακίστην φέρειν. 

ΨΦΓΟΥΣΤΌΣ: 

᾿Εγω κελεύω τὰς ὀπώρας ἐσϑίειν, 
10 Καὶ σπιᾶσι τοῖς ψύχουσι χρῆσϑαι σιτίοις " 

᾿ Καὶ γὰρ κύναστρος ἡλίῳ παρατρέχει, 
ἽὍσπερ καταίϑει π΄ὦσαν ἄρδην τὴν χϑόνα, 184 

Οὗ φλογμὸς ἅπτει πυρὸς Αἰτναίου δίκην. 
᾿Αφεκτέον δὲ τοῦ τρέφεσϑαι μαλάχην. 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ͂ΟΣΙ 185 

᾿Εγὼ δὲ κείρω βότρυας τῆς ἀμπέλου. 
Τούτους δὲ ληνοῖς ἐκϑλίβων, τεύχω πόμα 
Οἴνου, πᾶσιν ἥδιστον εἰς ἀρχὴν ἔτους. 

Καὶ τοῖς φιλοῦσιν ἐκροφεῖν λέγω γάλα, 
20 Ὡς ὧν κενοῖο γαστρὸς ἰχῶρας πλέον, 

Οἵπερ κυνάγχους εἰσάγουσιν ἐν βίῳ. 

ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ. 

Ὄρνις μὲν αἱρῶ καὶ νεοσσῶν «τῶν γένος" 
Στρουϑὼν μιαρῶν ἔϑνος ἰξῷ προσφέρω, 

25 “Δλλους τε πολλοὺς ἑλκύω πεδοβρόχοις. 
Προτρέπω δὲ τὸ στράσον ἐσϑίειν, φίλοι, 
"Ἔδεσμα πάντων εὐπρεπὲς τῶν βρωμάτων, 
Ὃ καὶ καϑαίρει πημονὴν τῆς κοιλίας. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. 180 

30 Γν, τὴν ἄρουραν ἐξορύττω καὶ σπείρω 

Σίτου σπόρον γλύκιστον ἐν ταῖς κοιλάσι. 

[Ἔχω καλουσᾶς εἰς σπορὰν τὰς γεράνους" 

Χρῆσϑαι δὲ λουτροῖς παντελῶς ἀποτρέπω, 

οἷν ὅς 
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ἱῆς ῥευματισμοῦ προξενοῦσιν αἰτίας 
Καὶ τῇ κεφαλῇ «σταγκάκους ἀρρωστίας. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. 

Θηρῶ λαγωούς, ἀγρίαν εὐωχίαν, 
5 Καὶ περδίκων πίμιπλημι δαῖτας πλουσίων" 
Καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν Γενεϑλίων ἔχω, 
ἽἭτις μεγίστη, τοῦ ϑεανϑρώπου “γου. 
Καὶ βρῶμα μὲν δαψιλὲς πᾶς φεύγειν, λέγω" 

Κράμβην δὲ μᾶλλον τὴν μελάχολον μόϑευ. 

10 ΤΑΝΟΤΑΡΙΟΣ. 

Πίϑους ἀνοίγω καὶ καλάνδας δεικνύω. 
Κρεῶν τὸ χοίρων βρῶσιν ἡδίστην νέμω" 

Καὶ πῶν τὸ σιρὸς ὄρεξιν ἀνθρώπων φέρω, 
᾿χϑῦς λυτώδεις, ξιφίας τὸ καὶ τρίγλας. 
Ἁ ᾿ Υ ι αἰ ᾿ 

5. Ἐν δὲ μόνον φύλαττε, τὴν δῶσιν λέγω. 

1ὸν ἄκρατον σπᾶν οἶνον εἰς ἀρχὴν ἔα. 

187 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ͂ΟΣ. 

Χύρταζε πᾶς καὶ πῖνε (μὴ φείδου) κόρῳ. 
᾿Εγὼ γὰρ αἷμα καὶ τὰ νεῦρα πηγνύω, 

0 Μέλη τε ναρκῶ, καὶ μεταλλάττω φύσιν" 
Πρὸς ὠχρότητα νεκρὸν στοιῶν τῷ ψύχει. 
Πλὴν τους γέροντας καὶ γυναῖκας καὶ νέους 

Σεὔῦτλα πρὸς ἐσϑίασιν οὔ τρώγειν ϑέλω, 
᾽᾿Ιοῦ γέμοντα φαρμακουργοῦ τῆς ὕδρας. 



Α21 

ΧΧΧ. 

ἹΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΣΤΙΧΟΙ. 

κω, 
Βοῖς:ο- 

; παᾶς. 
ΣΕΠΤ. ἱ Ρ.189 

Γῆν ἀροσίμην σπεῦδε τέμνειν, ἀγρότα" 
Βρωτῶν ποτῶν τὸ γλυκέων πᾶς ἀντέχου" 
«Χολή μέλαινα κυριεύει γὰρ πλέον. 

8 ΟΚΊ. , 

᾿Σπείρειν ἀνάγκη, γλυκέων τ᾽ ἀποτρέχειν" 
᾿Οἴνῳ παλαιῷ χρώμενος ἐν τοῖς ποτοῖς. 
Δριμεῖα καὶ γὰρ ἡ χολὴ πλεῖον φέρει. 

ΝΟΕΙ͂Β. 

10 Συχνὼν λοετρῶν ἀπέχου καὶ δριμέων. 
ἼἜσϑιε ϑερμὰ καὶ γλυκαίνοντα πλέον. 

Φλέγμα ψυχρὸν γὰρ κυριεύει τῷ τότε. 

ι Ζ4ΕΚ. 

Παύϑητι νῦν γε τοῦ σπείρειν, πᾶς ἀγρύτης. 
15 ἱϑυχρῶν δὲ πάντων ἀπέχεσϑ᾽ ἐδεσμάτων. 

Καιρὸς γὰρ οὗτος τὸ πλέον φλέγμα φέρει. 

141. 

Νῦν ἀπογεύου νῆστις ἀκράτου τρίτον. 
0 φλέγμα πλέον κυριεύει γὰρ πάλιν. 

20 ΦΕΒΡ. 100 

Θερμοῖς σιτίοις καὶ ποτοῖς ἀνθοσμίου 
Κέχρησο" καὶ γὰρ φλέγμα ψυχρὸν πλημμύρει. 
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ΜΜΑΡΤ. 

“Πρὸς ἐκστρατείαν. γυμνάσιά τὸ τρέπου. 

. Βρωτῶν ποτῶν τε γλυκερῶν πᾶς ἀντέχου. 
«Αἴμα προσαῦξον εὐκραὲς γάρ σοι τὖτε. 

5, . .“4Π’Ρ. 

Θερμῶν ἁπάντων δριμέων τ᾿ ἀφεκτέον. 
Εὔχυμα δ᾽ ἔσϑειν καὶ πίνειν ἀνϑοσμίου. 

““ἴματος ἡ κίνησίς ἐστε γὼρ τότε. 

ΜῈὨΑ͂ΙΟΣ. 

᾽υ Τῶν ταριχευτῶν ἀπέχου καὶ δριμέων. 
Τοῖς εὐόσμοις ἥδου τὲ καὶ γλυκυτέροις. 
Μέλαν γὰρ αἷμα κυριεύδε καὶ πάλιν. 

ΤΣΟΥ͂Ν: 

Νῦν ὕδατος πρωΐϑεν ἐκρόφα τρίτον. 
15 Θερμὸν γὰρ αἷμα, κυριεύει καὶ πάλιν. 

191 δτἣῳ ΤΟΥΛ. ῤ 

Μόχϑους παραιτοῦ καὶ “πέχρησο τοῖς ὕπνοις. 

Ξανϑὴ χολὴ γὰρ κυριεύει τὸ ἡλέον. “ὦ 

ΑΥΓΟ 

Τὴν τῶν ψυχρῶν δίαιταν ἀσπάζου πλέον. 
0) Μόνην ἐδωδήν φεῦγε τὴν τῶν λαχάνων. 
Χλωρὰ χολὴ γὰρ καὶ «ιάλεν. κατισχύει. 



ΧΧΧΙ. 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

ΠΕΡΙ 

ΤΩΝ 4ΩΔΈΚΑ ἽΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕἘΝΙΑΥΎΤΟΥ 

ὉΠΟΙΑΙ͂Σ ΔῈΙ ΧΡΗΣΘΑ͂Ι ΤΡΟΦΑ͂Σ ἘΝ ἘἙΚΑΣΊΙΩΙ ΑΥ̓ΤΙΩΪΥ. 

ΚΑΙ Απὸ ΠΟΙΩ͂Ν ΑΠΈΧΕΣΘΑΙ. 

Εα. 
Βοΐδ4ο- 
παάᾶε. 

«(΄. ἹΜηνὶ Σεπτεμβρίῳ. Ρ.409 

1, ᾽ν τούτῳ τῷ μηνὶ ἀρμόξει ονονυονενψεν καὶ 

γαλοντονομῃν" ἐκ δὲ τῶν κρεῶν ὄρνιϑας ἐσϑίειν. καὶ σερό-- 

βεια, καὶ περιστεράς, καὶ νήσσας καὶ τρωγλίτας, ὄρτυγας 

καὶ λακεέντα ὑπτὰ ξυν ὀξυμέλιτι ἐσϑίειν. 2. ᾿Εκ δὲ τῶν 9 

ἰἐχγϑύων, ζαμβάνειν πάντας τοὺς τρυφεροῦς καὶ πετραίους 
καὶ μαλακοσάρκους, καὶ κεφάλους, καὶ πάντα τὰ ἀλέπιδα. 
3. Ἔκ δὲ τῶν ὀαπρίων, κυάμων καὶ φακῆς ἀπέχεσϑαι, τὰ 
δὲ λουτὰ ἐσϑίειν. 4. ᾽Εκ δὲ τῶν λαχάνων, κράμβης» γ0γ- 
γύλης καὶ ἐλαιῶν μαυρῶν ἀπέχεσθαι. 4ριμυφαγίαις δὲ 410 

χρᾶσϑαι μερικῶς, οἷον δέστανον, σίναπι, πέπερι, κιννάμω- 

μον καὶ σεχοε' ὅ. Ἔκ δὲ τῶν ὁπωρῶν, σταφυλὰς καὶ 
ἀπίδια καὶ δαμᾶσκηνα λευχὰ καὶ μῆλα, καὶ ῥοϑάκινα, καὶ 

“τεστόνιον, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Καὶ οἴνους πίνειν ἀψιν- 
ϑοχράεις καὶ ἀψινϑάτους. Θ. “ουτροὺ ὀκτῶ" σμήγματα δὲ το 
κεφαλῆς, κιμώλια μετὰ ὄξους, καὶ ἔλαιω δοδάκινα, ἕως κδ΄. 
Καὶ συνουσιάζειν. Χρίσμια δὲ κοινὸν «τοιεῖν. 

8’. Μηνὶ ᾿Οκτωβρίῳ. 

1. “Φρμόξει δριμυφαγίαις πάσαις χρᾶσϑαι, πρὸ πάντων 
δὲ πράσα ἐσϑίειν ἑφϑὰ καὶ ὠμά. Καὶ τὸ ζέμνα πίνειν. 20 
Καὶ σκόροδα ἑφϑά, καρυκευτά, οἷον στάχος, τιέπτερι, κιΨ»- 
γάμωμον, καρυόφυλλον, καὶ ταῦτα διὰ τῶν ἀρωμάτων 
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ἐσϑίειν. 2. ᾿Εκ δὲ τῶν κρεῶν, πρόβεια καὶ ὀρνίϑεια καὶ 
σεεριστερόσουλα, καὶ χῆνας, καὶ ὀρτυγομήτρας, καὶ λακτέντα 
ἐσθίειν, νήσσας τὲ καὶ φάσσας, καὶ τρυγόνας καὶ πέρ- 

414 δικας. Βόεια δὲ καὶ ἐλάφια καὶ πλατὺν καὶ συάγρους 
5 καὶ λαγὼν ἀπέχεσϑαι χρή. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν ἰχϑύων, κεφά- 
λους καὶ μίχλας, καὶ πάντα τὰ ἀλέσπιδα μὴ ἐσϑίειν, το 

δ᾽ ἄλλα πάντα. 4. ᾿Εκ δὲ τῶν ὀσπρίων, κυάμους καὶ φα- 

κῆς καὶ λαϑύφων ἀπέχεσϑαι" φτὰ δὲ λοιπιὼὰ ἐσϑίειν, καὶ 
ἀσπαράγους πάντας καὶ ἀμανίτας λευκούς. ὅ. ᾿Εκ δὲ τῶν 

10 ὁπωρώψ, σταφυλὰς ἄσπρας, ἀπιοὺς τοὺς ἀκμάσαντας, καὶ 
μῆλω τὰ γλυκέα, οὔχα δὲ ἄσπρα, ῥοδάκινα σπερσικά, καὶ 
φοίνικας καὶ δοιάς » καὶ μηλοκυδώνια ἐσϑίειν. 6. ᾿Εκ δὲ 

τῶὧν ξηρῶν ἁπάντων τῶν ὁπωρῶν, πιστάκια, πάρυα τὸ βα- 
σιλικά, καὶ ἀμύγδαλα, καὶ κουκουνάρια, καὶ λεσυτοκάρυα 

:» ἐσθίειν. ἤ. Οἴνους δὲ λετυτους καὶ ἐλαιοχρώους πίνειν καὶ 

ἀψεινϑάτους. “ουτρὰ ὀκτώ. Καὶ ἀγφοδιφιάζῳν, Καὶ λοίνοϑωι 

ἅπαξ. καὶ σμήχεσϑαι, ὡς δίρηται. 

Γ΄, Ἰηηνὶ ἹΝοεμβρίῳ. 

1. «Αρρόζοι εἰς λουτρὰ μὴ λούεσϑαι, μηδὲ χρίεσϑαι" 

412 εἰ δὲ καὶ συμβῇ, δύο λουτρὰ καὶ μόνα δεῖ. 3. ᾿Εκ δὲ τῶν 

ἀρεῶν, μὴ ἐσϑίειν. ἐλάφους. καὶ βόεια, καὶ δορκάδας, καὲ 

λαγών, καὶ συάγρους, καὶ ἀγριοαῖγας" τὰ δὲ λοισεαὶ κρέα ἐν, 
σετεινοῖς ἐσθίειν ψαχνὰὰ καὶ λίαν δίεφϑα καὶ καρυκευτά " 

καὶ λακφέντα τὰ μικρά. 3. .}.ὲκ»., δὲ τῶν ἰχϑύων, πάντας. 
25 ἐσϑίεεν; πλὴν. τῶν ὑγροτέρων, καὶ κίχλας καὶ κωβιούς, καὶ 

σάντα τὰ ἀλέπιδα, καϑὼς προλέλεκται. ἐν τῷ ὀχκτωβρίῳ.. 

Τοῖς δὲ δριμέσι χρᾶσϑαι, οἷον πέπερι, καὶ ὅσα διὰ τῶν ἀρω-- 
μάτων" καὶ πρασομόλοχα ἐσϑίειν. 4. ᾿Εκ δὲ τῶν ὀσπρίων, 
κυάμους καὶ λουπινάρια ἀπέχεσθαι" τὰ δὲ λοιπὰ πάντα 

30 ἐσθίειν. ὅ, ᾿Εκ δὲ τῶν ὁπωρῶν, φοίνικας μὴ ἐσϑίειν" 
ὅλας δὲ τὰς ξηρὰς ἐσϑίειν. 6. ᾿Εκ δὲ τῶν. οἴνων, τοὺς πα--᾿ 
λαιους καὶ λεπτοὺς καὶ λευκοὺς καὶ εὐώδεις πίνειν. ᾿Εχ- 

φεύγειν δὲ στάντων τῶν ὑγροτέρων τὰ βρώματα. Παμβά- 
γϑιν δὲ καὶ τὸ ἀπόϑερμον τῆς τίλης ἐκ διαλείμματος. Καὶ 

36 ἀφροδισιάζειν. 



ΧΗ ΜΕΝΘΙΌΜ ΝΑΤΌΒΑ. 425 

4΄. ἵ[Μηνὲ Δεκεμβρίῳ. 

ἀδνυνλολαν τἀ δι υἠδαίνεεδιν: ἡ Ὧρν ιοροξοδυρφ τς 

Ε΄. Μηνὶ ἡοδθαδίῳς 

1. “Ζρμόξει οἴνου καλοῦ εὐωδεστάτου λαμβάνειν ῥο- 
ΦὙΦΘΟΥ ᾽ ᾿ -« Φ 

φήματα τρία, μετὰ ἀτακτης, καὶ ἐπινηστεύῦειν ἕως ὡὠρὰς 

τρίτης, καὶ τρέφεσϑαι τοῖς ἐκ κρεῶν προβείοις χλίοις καὶ 

ὁπτοῖς, καὶ χοιρείοις ὡσαύτως μικροῖς ὀπτοῖς. 2. Καὶ ζω- 
μους κατασκευάζειν καρυκευτούς, στάχος, κιννώμωμον, καὲ 
ἔργον τριπτοὸν ἀρτύμιατι, κἀρναβάδιον ἀνατολικόν, στέσεερι, 
καὶ τὰ λοιπά. ᾿Εν δὲ τῇ ὀπτήσει το τῶν χοιρείων κρεῶν 418 

ἀλειφέσϑωσαν οἰνομέλιτι" τὼ δὲ ποδοκέφαλα τῶν ὀϊῶν, τουτ-- 
ἐστι προβατιχά, ὀξυστά. 83. ᾿Εκ δὲ τῶν ὀρνέων, ὄῤνιϑας, 
σιεριστερόπαυλα, λευκὰ δὲ, ἐὰν εὐρεϑῶσι, καὶ βρακκάτα᾽ 
ταῦτα γάρ εἶσι τὰ κρείττονα " χλία δὲ καὶ ὀπτὰ ἐσϑίειν" 
καὶ χῆνας καὶ νήσσας, καὶ κίχλας, καὶ ὄρτυγας, καὶ τρω- ι5 

γλίτας" τούτων δὲ ἀγρίων γινομένων, ἐπιβάτετει» αὐτὰ 
οσἰναπυ, ἁλοκύμειγνον, καὶ οἰνόγαρον. 4. ᾿Εκ δὲ τῶν ὀσπρίων, 
λαϑύριον καὶ αὖχος, ἀλεστά" ἡ δὲ ἄρτυσις αὐτῶν, ὥλας, 

ἔλαιον, καὶ κύμινον τρισιτόν. ὅ. ᾿Εκ δὲ τῶν ὁπωρῶν, στα- 
φίδας, ἀμύγδαλα, πιστάκια, κουκουγάρια" λαμβάνειν δὲ :0 
δλίγον κίτρον, καὶ ῥοΐδιν καὶ φοίνικας, καὶ πρῶτον γάλα 
ῥετὰ μέλιτος, καὶ στάχος τριπτόν, καὶ κιννάμωμον. 6. Καὶ 
δι᾿ ὅλου τοῦ μηνός, λουτρὰ τέσσαρα" σμηχόμενος ψνίτρῳ 
ὀπτῶ, ἐν οἴνῳ λειωϑέντι. Καὶ χρίσμα στοιεῖν σκευαστόν, 

τουτέστι ψίλιϑρον, καὶ βάλλειν ἀλόην ξ γ' καὶ σμύρναν ξ α΄, :5 

καὶ κρόκον ὠῶν δύο. Ταῦτα πάντα ἑνώσας, χρίου" αὕτη 
δὲ ἡ σκευὴ ἑνὸς ἀνθρώπου. 7. “Δρμόζει δὲ τιρὲν χρίσα- 
σϑαι, εἰσελθεῖν εἰς τὸ λουτρόν, καὶ περιχύσασϑαι σίτλας 

δύο ἢ τρεῖς, πρὶν ἱδρώσῃ, καὶ ἐξελθεῖν" καὶ ἀποσπογγί- 

σασϑαι καλῶς: καὶ οὕτω χρίσασϑαι. Καὶ μὴ βράδυνε μετὰ 44 

φοῦ χρίσματος. Μετὰ δὲ τὸ χρίσμα, ἀποτρίβεσθαι δεῖ διὰ 
οἰνοποτηρίου καὶ κρόκων ὠῶν, ῥοδελαίῳ ἀναμεμιγμένων. 

Καὶ ἀφροδισιάζειν μέχρις ἰσημερίας μαρτίου. 

σ΄. ηνὶ Φεβρουαρίῳ. 

1. ““ρμόξει σεῦτλον μὴ ἐσϑίειν, μηδὲ ἄγριον τὸ οἷον-- 35 
δήποτε, μήτε κίχλας τῶν ἰχϑύων᾽ μήτε, ζέμια πίνειν τὸ 
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οἱονδήσοτε, ἄνευ τοῦ πρασοζέματος, καὶ τοῦ μωλάϑρου, 
καὶ τοῦ σκορδοζέματος καρυκευτοῦ. Οίνους δὲ παλαιοὺς καὶ 

εὐώδεις πίνειν. ἃ. ᾿Εν δὲ κρέασιν ἐσϑίειν, κατὰ τὸν πιρο- 
λεχϑέντα κανόνα τοῦ ἰανουαρίου μηνός. 8. Καὶ ἐκ τῶν 

.ἰχϑύον τὰ προλεχϑένγα, καὶ ὅσα ᾿ὀστρακώδη, τὰ λεγόμενα 
ὅστρια, καὶ φάγρους, καὶ ἀστακούς, καὶ μύδια καὶ κτένια, 
καὶ ὅσα τῶν ἰχϑύων πεύραῖα, ὡσαύτως ὀρφούς, λαπίνας, 

σκάρια, καρίδας, καὶ ὅσα πετρώδη, σιλὴν διὰ σίνησει. 4. Τὰ 

δὲ βάμματα . καὶ τὰ ὁπωρινώ, ὅσα προελέχϑησαν τᾷ ἰα- 

10 γὀυαρίῳ μηνί. “Ὡσαύτως καὶ ἐκ τῶν λαχάνων καὶ κοδιε- 

μένων τὰ τιρολεχϑέντα. Ὁμοίως καὶ τὰ λουτρώ, καὶ τὸ 

χρίσμα. Καὶ ἀφροδισιάζειν ὁ ὁμοίως. 

Ὁ ἹΜΠηνὶ “ΜΠαρτίῳ. 

415 1. “Αρμόξει σεῶσι τοῖς γλυκέσι. χρᾶσϑαι ἐν τορφαῖ καὶ 
16 «(ὐτοῖς. ᾿Δρκετὰ δὲ ταῦτα ἐν τούτοις " σῶν γὰρ τὸ πολὺ 

τῇ φύσει πολέμιον, φὰ δὲ κατο μικρὸν ἀσφαλῆ. ἀριμυφα- 
γίας δὲ πιάσης καὶ πικροφαγίας ἀπέχεσϑαι. Ὡ. ᾿Εκ δὲ τῶν" 
ἰχϑύων, παντοῖα ἐσϑίειν, ἄνευ τῶν ἀλεπίδων" τοὺς δὲ λά-- 
βρακας, καὶ κεφάλους ἐσϑίειν συχνῶς. 8. Καὶ ἐκ τῶν 

20 ὀσπιρίων, τὸν ἄλικα δίερϑον καὶ ὑδαρώτερον καὶ καρυκευ- 
τὸν μέλιτι, στάχει, κινναμώμῳ καὶ οἴνῳ εὐωδεστάτῳ. Τὸν 
δὲ κύαμον, τουτέστε φάβα, βρέχειν δεῖ καὶ ἐκζένειν καλῶς, 

καὶ ἅλασι καὶ ἐλαίῳ ὀμφακίνῳ καλῷ ἐπιβάλλειν. 4. Μαμ- 

βάνειν δὲ καὶ τῆς τίλης τὸ σπέρμα, τουτέστε κέριν, ἀπό- 
25 ϑέρμον, δίεφρϑον, ἀρτυϑὲν μιέλιτε καὶ στάχει. Π]λύνεσϑαε 

δὲ δεῖ τὴν τίλην σρίτον, καὶ τρίβειν ταῖς χερσί, καὶ τότε 
ἕψειν, καὶ μερικῶς ἀποζεματίζειν " ἐὰν γὰρ σἄγυ ὠσιοζε-. 
ματισϑῆ, γίνεται ϑύσπεπτος, ἐφεκτικὴ καὶ πονηρά, καὶ 
ἐμφρακτιχὴ κοιλίας “ ψὴ πάνυ δὲ ἀποζεματισϑεῖσα τὸν ἴδιον 

80 χυλόν, φουτέστε τὴν ἰδίαν πικρίων, γαστέρα ἐμφράττει. 

Γλύκαινε οὖν τὴν πικρίαν αὐτῆς μέλιτι. “2αϑύριν δὲ καὶ 
4106 αὖχος, ἀλεστά" τὸν δὲ φασίουλον, τοῖς εὐαρέστοις, λαμβά- 

γεὶν ἐκζεστόν, δίεφϑον ὀξυμέλιτι. ὅ. ̓ Εκ δὲ τῶν λαχάνων, 
σεὔτλον καὶ μολῦχιν καὶ χρυσολάχανον ἐσϑίειν, καὶ σεάν- 

3ϑὅό τας τοὺς ἀσπαράγους καὶ ἀμαγίτας, ἄνευ τῆς βρυωνίας 
καὶ τῆς χαμαιδάφνου, διότι πικρά εἶσιν. 6. ᾽Βκ δὲ τῶν 
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συνθέτων, ἐσϑίειν ἐλαίας κολυμβάδας καὶ ὀξυμέλιτα ἐκ 

διαλείμματος. Καὶ δριμέος παντοίου μηδόλως ἅἄπτεσϑαε 

τὸν μῆνα τὸν μάρτιον, ἀλλὰ παντοῖα γλυκέα ἐσϑίειν. 

7. Ἔκ δὲ τῶν ὀπωρῶν πασῶν, τὰς προλεχϑείσας, φοίνικας 

κατὰ χρέος. ᾿Εκ δὲ γλυκοτοοσίας, λαμβάνειν κογδύτον, ἔχοντα 5 

συέστερὶ, κιννάμωμον, καρυόφυλλον, καὶ στάχος κελεῖστον. 

8. Καὶ λουτρὰ φὸν μῆνα ἕξ, τὰ μὲν τρία χρίεσϑαι ἐν ἡμέρᾳ γ Σ 

ὥρᾳ γ, ἄνευ τῆς ἀλόης καὶ τῆς σμύρνης " τὰ δὲ ἄλλα τρία 

λουτρὰ λούεσϑαι ἐν ἡμέρᾳ πέμπτη ἄνευ τοῦ χρίσματος. 
Σμήγματα δὲ ὅσα διὰ νίτρου. Οἴνου δὲ λεσυτοῦ καὶ εὐωδε-- 10 
στάτου, καὶ ἐλαιοχρόου μεταλαμβάνειν" καὶ συνουσίας 

μιετρίως. 

Ἡ΄. 1Μηνὶ ᾿Απριλίῳ. 

1. ὩΑρμόζει μὴ ἐσϑίειν ῥάφανον ἢ ἡδύοσμον, κάσα- 
οι», στεπεροκύμινον, ϑρύμβον, καὶ πάντων τῶν δριμέων 1τ5 

ὠπέχεσϑοι σεαγτάπασιν. ὦ. ᾿Εν δὲ πρεοῖς, ἁρμόζει ἐσϑίειν 
τρυφερὰ καὶ εὔσαρκα, οἷον ἄρνας νεμομένας καὶ γαλακτο- 
τρόφους, καὶ ἐρίφους γαλακτοτρόφους" καὶ ὅσα δὴ πρόβεια 417 

κρεῶν τῶν γέων καὶ εὐνούχων, ψαχνὰ καὶ δίερϑα. ἐκ τού- 
τῶν λαμβάψειν καὶ ζωμοὺς μετρίως καρυχευτούς, διὰ «τὸ 5 
εὔλυτον ποιεῖν τὴν κοιλίαν. Τῶν δὲ χοιρείων ἀπέχεσϑαε 
χρή. 8. ᾽Εκ δὲ τῶν ὀρνέων, ἐσϑίειν ὄργιϑας καὶ ὀρνιϑό- 
πουλα τὰ ἄρρενα, καὶ στεριστερθπουλα τὼ λευκά, καὶ γνήσ- 
σας, καὶ χῆνας τρυφεράς, ψαχνὰ καὶ δίεφϑα, καὶ γλυκέα, 
καὶ ὀπνώ. Γλυκοφαγεῖν δὲ καὶ γλυκοσποτεῖν, ὡς σερολέ- 25 

λεκται. 4. Καὶ ἐκ τῶν ἰχϑύων, λάβρακας καὶ κεφάλους, 
συάκιω καὶ χρυσάφια, καὶ φάγρους, ζωμῷ ὀλίγῳ καρυκευτῷ " 
λασείνας δὲ καὶ χάνγους, καὶ κοκίμια, σαύρους καὶ μελανού-- 
ρους, ἔχοντα λέπιω, ἐσϑίειν τηγάνου, καὶ ἐργ...... » ὡς 
εἴρηται. ὀλίγον δὲ καρυκεύειν καὶ μὴ πλεῖστα, ὅ. ᾿Εκ δὲ 30 
τῶν ὀσπρίων, παντοίων ἀπέχεσϑαι τῶν ξηρῶν, τὰ δὲ χλωρὰ 
ἐσθίειν μετὰ «τῶν τιρολεχϑέντων χρεῶν. 0. Καὶ ἐκ τῶν 
λαχάνων, ὄξει σκιλλιτικῷ χρυσολάχανον, ἄνηϑον, κολίανδρον 
χλωρόν, μαϊούλια ἐσθίειν καὶ ὀξυγαρίζειν" καὶ σκόροδα 418 
χλωρὰ ἐσϑίειν μετρίως, ἐλαίῳ καὶ ἅλατι τιρὸς ὀλίγον. 7. ᾿Εκ 35 
δὲ τῶν ὁπωρῶν, παντοίας ξηρᾶς ἀπέχεσϑαι. Καὶ ἀνισά-- 
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φοῖς χρᾶσϑαι. Μυρία ὀσφραίνεσϑαι, οἷόν τι νάρδου, κρίνα, 
χαμαίμηλα τὰ εἰς ὀσμήν, καὶ τῶν ξηρῶν μυρίων τὸν μόσχον 

καὶ ῥοδόσταγμα. Καὶ μετρίως ἀφροδισιάζειν. 8, “ουτρὰ δὲ 
ὀκτὼ δι᾽ ὅλου τοῦ μηνός. Σμήχεσϑαι δὲ σαπωνίῳ γαλλικῷ. 

5. ἰβίλιϑρον δὲ δεῖ χρίεσϑαι ἅπαξ τοῦ μηνός, ἄνευ τῆς ἀλόης 
καὶ τῆς σμύρνης" εἰ δὲ μή, μόνον λυτὸν ἔχον κρόκον ὠὼν 
τριῶν καὶ ῥοδέλαιον" καὶ ταὐτὰ ποιεῖν, οἷς προείρηται. 

Θ΄. “Μηνὶ Μαΐῳ, 

1. ᾿Αρμόζοι μὴ ἐσθίειν πᾶν καρφαλέον καὶ κακόχυμον 

10 καὶ χολῶδες, οἷόν τι ποδοκέφαλα, καὶ ἐντερόκοιλα, καὶ νευ-- 

ρώδη. ᾿Εσϑίειν δὲ καὶ τὰ προλεχϑέντα κρέα τῷ ἀπριλίῳ 
μηνί" καὶ ἐκ τῶν ἰχϑύων τοὺς παστοὺς καὶ ξηρούς. Νέβρων 
δὲ ϑαλάσσης ἀπέχεσϑαι χρή. Ὡ. Διάγειν δὲ καὶ πολιτεύ-- 

εσϑαε κατὰ τὸν σιρολεχϑέντα ἀπρίλιον, ἔν τε τροφαῖς καὶ 
18 ποτοῖς καὶ λουτροῖς. Καὶ ἐκ τῶν λαχάνων, ἐσϑέειν ἕλειο-- 

σπάραγον καὶ ἀγριοσπάραγον: 3. Ξηροζέματαά τς. καὶ αἀπό-- 

419 ϑερμα, καὶ μίλια, καὶ ὑδρόγαρον καὶ τίλην, πάντα τὰ ξηρὰ 
καὶ ἁλμυρὰ καὶ πικρά, μὴ ἐσϑίειν. Γλυκοφαγεῖν δὲ καὶ 
γλυκοποτεῖν μετρίως, καὶ ὡς προλέλεκται τῷ ἀπρελίῳ μηνί. 

20 Μδσαύτως καὶ χρᾶσϑαι λουτρῴ, χρίσμασι, σμήγμασε, καὲ 
ἀφροδισίοις. 

1΄. μηνὶ ᾿Ιουνίῳ. 

1. “ρμόξει ῥοφᾶν ἔδωρ ψυχρὸν βρόχϑους τρεῖς, νή-- 
στῆς, ῥοφήματα δὲ μικρὰ καὶ μὴ ἀπλήστως" καὶ ἐπινηστεύειν 

25 ἕως ὥρας τρίτης. Καὶ πᾶσι τοῖς γλισχροτέροις μεφρίως χρᾶ- 

σϑαι, τῶν δὲ δριμυτέρων καὶ ξηρῶν ἀπέχεσϑαι, καρυοφύλ- 
λων, κινναμώμου, καὶ ὅσα διὰ τῶν ἀρωμάτων ἐσϑίειν. 

2. ᾿Εκ δὲ τῶν κοδιμέντων, σκόροδα, κρόμυα, ῥάφανον,. εὖ-- 
ζωμον; καρδάμον, σινάπιε χλωρὸν καὶ τρισιτόψ, ὀρίγανον, 

30 ὕσσωπον, πήγανον, πρᾶσα, χαμαιϑάφνην μὴ ἐσϑίειν. 8. ̓ Εκ 
τῶν χρεῶν, ἐσθίειν τὰ πρόύβεια τὰ τρυφεϑώ, τουτέστι τῶν 
κριῶν καὶ εὐνούχων. λάμβανε δὲ ψαχνὰ καὶ δίεφϑα᾽ στέα- 
τος δὲ μὴ ἅπτου" αὐτὸ δὲ τὸ κρέας λιπαροῦ κριοῦ ἔστω. 

4. Ζ4εῖ ἐσθίειν καὶ ἀρνοὺς νεμομένους καὶ γαλακτοτροφοῦν- 

βετὰς ψαχνοὺς καὶ διέφϑους, μὴ καρυκεύειν δὲ τὸ σύνολον, 
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ὡς εἴρηται, ἄνευ τοῦ κολιάνδρου καὶ στάχους καὶ ανίσου. 
Ἔργα δὲ ἐσϑίειν μετρίως. Καὶ ἀπέχεσϑαι ζεματοποσίας 

ἢ Ἐμ: "" 3 ’ ᾿ »᾿ 1 
παντοίας. ὥὕ. Καὶ ἐκ τῶὧν ορνέων ἐσϑίειν ορνιϑας καὶ 

, ᾿ 4, 

ἀλεκτορόπουλα καὶ περιστερόπουλα λευκά, βρακλάτα, ψαχνὰ 
δίεφϑα καὶ ὁπτά. Καὶ ἐκ τῶν οἴνων λαμβάνειν τοὺς 
λεπτοὺς καὶ εὐώδεις, μὴ παλαιούς, ἀλλὰ χροακούς. Καὶ 

᾿ » τ τω ͵ 
ἄνισον λιτὸν πίνειν μετὰ ϑερμοῦ. 6. ᾿Εκ δὲ τῶν ἰχϑύων, 

σιάντας τοὺς τρυφεροσάρκους ἐσϑίειν, οἷον λαπίνας, κόκ-- 
ἃ ᾿ , “ 

κυγα, χάννους, σπάρους, σκάρους, χρυσάφους, κωβιούς, 

420 

καὶ ὅσα μαλακόσαρκα" λάβρακας δὲ καὶ κεφάλους, γυλάρους, τὸ 

φρίγλας, σχορπιούς, ἀστακούς, φάγρους, καὶ ὅσα ὀστρακό- 

δερμία καὶ σκληρόσαρχα, μὴ ἐσϑίειν. ἢ. "Εστωσαν δὲ τὰ 
ἐμβάμματα τῶν προβάτων ὀξυμέλιτι. Τους δὲ τῶν ὀψα- 
ρίων ζωμους καρυκεύειν διὰ στάχους καὶ κολιάνδρου χλω-- 
ροῦ, καὶ τὰ τήγανα μετρίως. 8. ᾿Εκ δὲ τῶν λαχάνων, 

ἐσϑίειν χρυσολαχάγνου τρυφερά, σεὔτλον, κολοκύνϑην, μετὰ 
τῶν εἰρημένων χρεῶν καὶ αὐτὰ ὀξυμέλιτει, καὶ ἀράχνην 
ἑφϑὴν μετὰ κρέατος" ὀξύγαρον δὲ μερικῶς" μαϊούλιν, ἰν-- 
φύβιον, σελίνιον ἐν ὁξει σκιλλιτικῷ βαπτόμενον μετρίως. 
Κατὰ πολυ γὰρ ἐσθιόμενον τὸ μαϊούλιν ἀμβλύνει τὰς κόρας :0 
τῶν ὀφϑαλμῶν. 9. ᾿Εκ δὲ τῶν ὁπωρῶν, ἄσπρα κεράσια, 
καὶ ἄγγουρα ἐσϑίειν μετρίως" ὅσα δὲ ἔξω τῶν ἐγγεγραμ-- 
μένων ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ ἀπέχεσϑαι χρή. 10. “ουτρὰ δὲ 
ὀκτώ" ψίλιϑρον δὲ μηδόλως" σμήγματα τῶν αὐτῶν ἅπαντα, 
ἕως κδ΄. Καὶ ἀφροδισιάζειν μετρίως. 

ΙΑ͂. μηνὶ ᾿Ιουλίῳ. 

ἃ. 1. ᾿4ρμόξει ἀφροδισίων καὶ πλείστης τροφῆς παντοίας, 
μόχϑου τε βιαίου καὶ πλείστης κραιστάλης ἀπέχεσϑαι. 3. Ἐν 

δὲ κρεοῖς, ὡς προλέλεχται τῷ ἰουνίω μηνί " χρὴ δὲ λαμβά- 

4214 
28 

᾽ ,"» γ΄ ᾽ - 

νεῖν χρέω αἴγεια, τρυφερά, εὐνοὔχα" λαγὼν δέ, καὶ δορκά- 30 
δὰς ἱκαὶ ἐλάφους, τρυγόνας καὶ φάσσας ἐσϑίειν μετρίως " 
ἄνευ δὲ ὄξους ταῦτα μὴ ἐσϑίειν. 8. ᾿Εν κοδιμιέντοις, εἷς 

᾿ προλέλεχφαε τῷ ἰουνίω μηνί, μὴ δριμέα καὶ πικρὰ καὶ 
ΤΥ ΘῊΡ ΟὙΠΝ ὙΠΕΕΣ πρῇ ᾿ 

Τὰ ἕτερα λείπει. 

» 



480 

ΧΧΧΙΗ͂Ι. 

ἙΡΜΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ͂. 

ΠΕΡῚ ΚΑΤΑΚΑΊΙΣΠΩΣ ΝΟΣΟΥ͂ΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΓΝΟΣΤΊΚΑ, εκ 

ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ͂Σ ἘΠΙΣΤΗΜΉΗΣ, ΠΡῸΣ ΑΜΜΏΝΑ 

ΑἸΤΓΥΠΤΊΟΝ. 

Βα. - 
Παε- 
δοβεῖ, " ῳ ν ἐν ὶ 
Ρ. ἢ Τὸν ἄνϑρωπον, ὦ “μμων, κόσμον φασὶν οἱ σοφοί, 

ἐπειδὴ ἀφομοιοῦται τῇ τοῦ κόσμου φύσει. ἐν γὼρ φῇ κατα-- 

βολῇ τοῦ ἀνθρωπίνου σπέρματος; ἐκ τῶν ζ΄ ἀστέρων ἀκεῖ- 

ψες ἐπιπλέκονται ἐφ᾽ ἕκαστον μέρος φοῦ ἀνθρώπου" ὁμοίως 

5 δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκτροπῆς, κατὰ τὴν τῶν ιβ΄ ζωδίων ϑέσιν. 

ἃ μὲν γὰρ Ὑ λέγεται κεφαλή. τὰ δὲ τῆς κεφαλῆς. αἰσϑη- 

φήρια τοῖς ζ΄ πλάνησιν ἀπονενέμηται. ὁ μὲν γὰρ δεξιὸς 
ὀφϑαλμός, ἀπονενέμηται τῷ Ὁ. ὁ δὲ εὐώνυμος, τῇ (ζ. αἱ 

ἀκοαὶ τῷ δ. ὁ ἐγκέφαλος τῷ ,., ἡ γλῶσσα καὶ ὁ γαργα- 
10 θεὼν τῷ ᾧ, ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις τῇ Φ. ὅσα δὲ ἔναιμα, 
τῷ ὅ᾽. ἐάν τις οὖν τούτων κακῶς φύχῃ καίμενβὸ ἐστὶ τῆς 

σπορᾶς ἢ τῆς γενψήσεως, ἐπὶ τοῦ προσῳκειωμένου αὐτῷ 

μέλους, ἡ πήρωσις γίνεται. Τέσσαρα δὲ καϑολικὰ μέρη 

εἰσὶν ἐν σῷ ἀνθρώπῳ" κεφαλή, ϑώραξ, χεῖρες καὶ «δες. 

15 ἕκαστον δὲ τούτων κατὰ τὸν καιρὸν τῆς σπορᾶς. ἢ τῆς γεν- 

ψήσεως, κατά τι ἠσϑένηκεο, τοῦ δεσπιόζοντος αὐτοῦ ἀραέρος 

Ά4 κακωϑέντος. οἷον ὃ ὀφϑαλμὸς ὁ εἷς ἢ καὶ οἱ δύο. ἢ καὶ 

αἱ ἀκοαί, "ἢ οἱ ὀδόντες ἔπαϑὸν σι, ῆ καὶ ἡ λαλιὰ ἔνεστο-- 

δίσϑη. δῆλον γὰρ ὡς ἀκτὶς κωκοποιοῦ, ἐπιβαλοῦσα τούτων 

ὁ ψινί, ἐλυμήνατο. ὁμοίωρ καὶ ἐσεὶ ϑώρακος, ἢ ὁ πνεύμων 

ἔπαϑεν ἢ τὸ ἥπαρ, ἢ ὁ σπλὴν ἢ ἡ καρδία; ἤ τι τῶν περὶ 

τὰ ἔντερα. καὶ ἐπὶ χειρῶν ὁμοίως καὶ. ἐπὶ πόδων. ἢ γὰρ 

οἱ ϑάκευλοι, ἢ οἱ ὄνυχες, Ω τι τῶν τοιούτων μορίων κατ᾽ 

οἰκειότητα ἔπαϑε. 4:εῖ τοίνυν ἐν τοῖς δυναμένοις τυχεῖν 
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τινὸς θεραπείας, καὶ βοηϑήματα κατάλληλα προσάγειν, 

ἐναντιουμένους τῇ νόσῳ. τὰ μὲν οὖν ψύχοντα στάντα καὶ 

ἐσχνοσποιοῦντα, τῷ Ὁ ἀπένειμα καὶ τῷ ᾧ φύσει κρυσταλλώ- 

δεσι καὶ πνευματώδεσιν ὅσιν. τὰ δὲ ϑερμαίνοντα καὶ πλη-- 
ροῦντα, τῷ ὅ,, ὀξυτάτῳ καὶ διαπύρῳ καὶ αἱματοσοιῷ ὄντι, 5 
«τὰ δὲ συναλλάττοντα καὶ κολλώντα καὶ σωματοσοιοῦντα 
καὶ ἱστῶντα πᾶσαν νομήν, καὶ ῥωννύντα, τῷ Ἢ. καὶ τῇ 9. 
ἡ δὲ (Κ ᾧ ἄν τινι προσέλϑη τῶν ἀστέρων, εἴτε ἀγαϑο-- 
στοιῷ εἴτε κακοποιῷ, τῇ ἐκείνου δυνάμιει συνδιατίϑεται. τὸν 
οὖν τὴν ἰατρικὴν μετερχόμεγον ἐπιστήμην δεῖ ϑεωρεῖν τὴν τὸ 
κοσμικὴν διάϑεσιν, καὶ τοὺς ἀστέρας [καὶ] ὅπως ἔχουσε 
πρὸς ἀλλήλους" ἐπεὶ οὐδὲν τῆς συμπλοκῆς τούτων χωρὶς 
γίνεταί τι τῶν ἀνθρωσείνων᾽" οὔτε τὰ ὀξέα π΄ἀϑή, οὔτε τὰ 

σεριοδικά" οὔτε σωζεταί τις ὑπὸ τῆς ἰατρικῆς, οὔτε ἐπι-- 
μιελείας τυχών, σώζεται ἢ ἀποϑνήσκει. χρὴ οὖν τὸν ἰα- 6 

φτρὸν τὴν κατάπλισιν τοῦ ἀρρῥώστου ἀκριβοῦν, ποίᾳ ὥρᾳ γέ- 
γονεν. Βὶ δὲ μὴ δύναιτο ἀκριβῶς λαβεῖν τὴν ὥραν, ἐν ἡ 
ἢ νόσος προσηγγέλϑη" λαμβάνειν καὶ ἱστῶν ϑεμάτιον καὶ 
σκοσιεῖν, ὅπως τὲ ὁ κόσμος διάκειται, καὶ πρὸς τίνα τῶν 
ἀστέρων ἡ ( λόγον ἔχει, ἤτοι ' ἢ ΓΙ, ἢ τίνει. συνέστι. 30 
«τοῖς μὲν γὰρ κακοποιοῖς συσχηματιζομένη, ἐσιβλαβῆ τὴν 
νόσον ποιεῖ" τοῖς δὲ ἀγαϑοποιοῖς, μεγίστην βοήϑειαν ἐπάγει. 
ἔτε δὲ δεῖ καὶ τοῦτο γνῶναι, πότερον ἡ (ζ τοῖς μὲν ἀρι- 
ϑμοῖς αὔξεται, τῷ φωτὶ δὲ λήγει, ἢ τὸ ἀνάπαλιν. ἢ καὶ 
πατ' ἄμφω σπροστίϑησιν, ἢ καὶ κατ᾽ ἄμφω λήγει. ἀπο μὲν 25 
γὰρ συνόδου καὶ τῷ φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς προστιϑεῖσα 
καὶ τεσραγωνιζομένη ὑπ᾿ ὅ᾽, ἢ καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν φερομένη 
μέχρι τῆς κατὰ ᾧ πκολμρνύ; ἐσισφαλεῖς τὰς νόσους καὶ 
ἀναιρεσικὰς σημαίνϑε, μηδενὸς ἀγαϑοποιοῦ᾽ παρεμπλεκο- 

μένου. εἰ γάρ τις τούτων σπταρεβισελέκοιτο, ἡ μὲν νόσος βα-- 30 
θεῖα ἔσται, καὶ σχεδὸν ἀναιρετιχή, ὃ δὲ νοσήσας σωϑήσε- 
ται. τῆς δὲ ( λειπούσης τοῖς τε ἀριϑμοῖς καὶ τῷ φωτί, 

μάλιστα καὶ ὑπὸ Ὁ διαμετρουμένης, ἢ τετραγωνιζομένης, 

δὲ μὴ μετὰ τὸ στἀραλλάξαι τὴν διάμετρον [οὐ] ῥαΐσει ἡ νό-- 

σος, ἐπισφαλὴς ἔσται καὶ ἀναιρετική. εἰ δὲ ἀγαϑοποιοὶ 58 
“«τἀρεμπλέκονται,. ἐπὶ χρόνον νοσήσας σωϑήσεται. Ζεῖ δὲ 

ἐπὶ τούτων νοεῖν, ὅτι ἐφ᾽ ὅσον ἡ ( προστίϑησι τοῖς ἀρι- 
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8 ϑμοῖς, ἐπὶ τοσοῦτον ἡ νόσος αὔξεται. ὅταν δὲ ἄρξηται 
ἀφαιρεῖσϑαι τοῖς ἀριϑμοῖς, ἐπὶ τὸ βέλτιον ἄρξεται καὶ ἢ 

ψόσος προϊέναι. καὶ φανερόν, ὡς ἐὰν τοῖς ἀριϑμοῖς προσ-- 
τιϑῆ, ἡ νόσος αὐξηϑήσεται, ἔστ᾽ ὧν σύνδεσμον λύσῃ" οὕτω 

5 γὰρ ἐπὶ «τὸ κρεῖστον τραπήσεται. ἡ δὲ τοιαύτη ἐσείσκεψις 
καὶ ἐπεὶ πάσης ἔστω σωματικῆς καταρχῆς, οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ 
Ὁ καὶ ᾧ κατακλινόμενοι, νωχελεῖς ἔσονται καὶ δυσκίνητοι 

φοῖς τε ἄρϑροις καὶ παντὶ τῷ σώματι ἀπὸ ψύχεος καὶ δευ- 
ματισμοῦ, κατὰ μικρὸν ἐκφαίνοντος τὴν νόσον. καὶ βρα- 

10 δέως διεγειρόμενοι μικρόφωνοί τε καὶ δεδιότες, [καὶ φο- 
βούμενοι} καὶ ἑαυτοὺς ϑαλποντες τοῖς ἱματίοιθ, καὶ τὸ 

φῶς φεύγοντες, “καὶ πυκνῶς ἀναστενάζοντες, καὶ βραδέως 

ἀνασινέοντες, καὶ μικρόσφυγμοι, καὶ βοήϑειαν τὴν ϑερμα- 

σίαν ἔχοντες, καὶ διὰ τῶν σφυγμῶν δεικνύμενοι, ἐνδεεῖς 
15 καὶ ἄτονοι, καὶ τὴν ἐπιφάγειαν͵ τοῦ σώματος κατεψυγμένοι. 
χρῆσϑαι οὖν ἐπὶ τούτων :ιδεῖ τοῖς ϑερμαίνουσε καὶ χαλώῶσιν 

ἐστεγνωμένοις. οἱ δὲ ὑπὸ 4 καὶ Ὁ κατακλιϑέντες, ἔσον- 

φαι κοκινημένοι καὶ ῥιπιζόμενοι, καὶ τὴν τοῦ σώματος 
ἐπιφάνειαν καταφλεγόμενοι, ἐξιστάμενοί τε καὶ ἀναπηδὼν- 

0 τες, καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους ὀργιξόμνενοι, καὶ κράζοντες, 
καὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἀναιδῶς ἐμβλέποντες, κατάδιψοι καὶ 
φὴν γλώτταν τραχεῖς. ἐπιϑυμοῦντες πιεῖν οἶνον καὶ ὕδωρ 
«νυχροῦν, καὶ βαλανείῳ χρήσασϑαι παρὰ καιρὸν. πρὸς τρο- 

10 φὴν δὲ ἀνορέκτως ἔχοντες, καὶ πρὸς πάντας συγκρούοντες 
25 τῇ γλώττῃ συνεχῶς. μικρόσφυγμοι δὲ καὶ οὗτοι εἰσίν, καὶ 
ἐν ἀταξίᾳ, ἐρυϑροὶ τῇ ὄψει, καὶ ἔνογκοε τῷ σώματι. τού- 
τοις συνοίσει μέχρι τῆς πέμπτης ἡμέρας ἡ τοῦ αἵματος 

ἀφαίρεσις καὶ ὅσα συνελϑεῖν δύναται καὶ χκαϑαιρεῖν τὸν 
ὄγκον. καὶ ὅσα ἡ ἀναγκαστικὴ φύσις ἀντίϑετα τούτοις βοη-- 

38. ϑήματα εὗρε, τοῖς μὲν ὃ τὰ τοῦ ὅ,, τουτέστιν ὅσα ϑὲρ- 

μαίνει καὶ ἀναχαλᾷ καὶ τὴν στεγνότητα λύει. τὰ δὲ τοῦ 

ὁ τοῖς τοῦ ὅ,, τουτέστιν ὅσα Ψύχει καὶ στεγνοῖ καὶ ἀπο- 

κρούει" ὅσα δὲ καρδιακὰ καὶ ἀρϑριτικὰ καὶ ἀρτηριώδη καὲ 
σοιαύτα πάϑη, ὑπὸ σ᾽ καὶ Ὁ γίνεται. στεγνοὶ δὲ πυρθετοί, 

30 καὶ πλευρῖτις καὶ περιστνευμονία, καὶ ὅσα τοιαῦτα πάϑη, 
ὑπὸ Ὁ καὶ ᾧ γίνεται. τούτοις οὖν ἐναντίως τὰ ψύχοντα, 
οἷον στρύχνος, κοτυληδών, ἄλφιτα, κόριον, σέρις, μήκωνος. 



» 
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ὁπός, ἀλικακάβου ῥίζης φλοιός; πολύγονον, ἀείζωον, ψύλ’- 

λιον, φακὸς ὁ ἐν τοῖς ὕδασιν, ἀμπέλου φύλλα, ψιμύϑιον, 

λιϑάργυρος, λίϑος αἱματίτης, ἀνδράχνη, ῳῶν τὸ λευκὸν, 
λινόσπερμον, κάλαμος, φύλλα μαλάχης, δοιά, ὑποκυσείς, 
κυπάρισσος, κισσοῦ φύλλα, βάτος, ἀκακία, μιἦλα κυδώγια, 9 

ἄπιαω, ἀχράδες, στυπτηρία, οἰνάνϑη, φοίνικες, βάλανοι, 
μύρτα, ὅς, ῥόδα ἄρον δάφνη, σχίνος, Ηρ τ κόόκο, 

σοταμογείτων. 
ΓΞ 

ΠΕΡῚ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΩ͂Ν. 1. 

“Τὰ δὲ ϑεῤμαίνοντα , ὅσα ὑπὸ 4 καὶ ΘΟ κυριεύονται, 1 

καὶ ἄλλα μὲν πολλά, μεϑ᾽ ὧν ἔλαιον κύπρινον, καὶ στάντα 

τοὶ εὐώδη, οἷον ἴρινον μῦρον, κινάμωμον, σάμψυχον, νάρ- 
κισσος, τῆλις, νάρδος, σμύρνα, βδέλλιον, στύραξ, κηρός, 

ὠκίμον, κύμινον, πίσσα ὠμηὴ καὶ ἑφϑή, στέαρ, μυελός» 

χαλβάνη, ἴρις, κασία, ναρδόσταχυ, λίβανος, ἀμμωνιακόν, τ5 

στἤγανον; μυροβάλανον,, ἰσχάδες, κόκκος κνίδιος, ἀφρόνι- 

τρον, σταφὶς ἀγρία, ἄσιος λίϑος, κύπειρος, κνίδης σπέρμα, 

ἀλκυόνιον, ἐλλέβορος, πύρεϑρον, ἰοῦ λέπισμα, χρυσόκολλα;, 
κρόμμιυον, σκόροδα, σιράσον, ῥάφανος, ἐρέβινϑος. τούτοις ᾿ 

οὖν χρήσεται ὃ ἰατρός, καὶ ὅσα τούτοις ὅμοία κατὰ τὸ "0 
᾿ϑερμαίνειν εἰσὶ καὶ ἀναχαλῶν, ἐφ᾽ ὧν ἄν ἢ κατάκλισις 

ὑπὸ ὃ καὶ ᾧ γένηται ἢ ἄλλο τὶ πάϑος τούτοις ὑπὸ τούτων 

ἐπέλϑη, καϑὼς ἄν ἡ ( ὑποδεικνύει. τοῖς δὲ ψύχουσι καὶ 
ἀποκρουομιένοις, ἐφ᾽ ὧν ἂν ὑπὸ σ' καὶ ἡ κατάκλισις 
γένηται, ἢ ἕτερόν τε πάϑος τούτοις κατάρξηται. 25 

ζφζ. Ὑ: ; τ» ἈΠΗ͂Ν 
Ὅταν οὖν κατακλιϑῇ τις οὔσης ἐν Ὕ, ὃ διαμετροῦν- 

τος ἢ τετραγωνίζοντος, ἢ συνόντος αὐτῇ, μάλιστα τοῖς 
ἀριϑιμοῖς ὠἀφαιρούσης, καὶ τῷ φωτὶ λειπούσης, ἢ καταρχὴ 18 
φής νόσου, ἀπὸ περιψύξεως ἐστί" καὶ ἔσταε τοῦτο δῆλον, 30 

ἐκ τῆς κεφαλῆς, ἔσται γὰρ στερὶ αὐτὴν βάρος, καὶ περὶ τὰ 
ὄμματω, καὶ βράγχοι, καὶ περὲ τὸν ϑώρακα ῥευματισμοί, 
σφυγμιοὲ λεπτοὶ καὶ ἄτακτοι, καὶ νυχτεριναὶ ἐπισάσεις {ἔν-- 
φονοι] καὶ ἐν ῥβάϑει ϑερμασία πολλή" ἢ δὲ ἐπιφάνεια κα- 

τεψυγμένη, καὶ τοὺ ἄκρα περιψυχόμενα, καὶ λειποϑυμία, 3» 
28 ἀν, ( 
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καὶ ἀνορεξία, καὶ ἱδρῶτες ἄκαιροι. τούτοις ἀρμόσει τὸ ϑερ-- 
μαίνοντα καὶ ἀναχαλῶντα, καὶ τὴν κοιλίαν λύοντα" ἡ δὲ 

᾿φοῦ αἵματος ἀφαίρεσις, ἄχρηστος. ὁ νοσῶν, ἀγαϑοσιοιοῦ 
“μὲν μήτε σιαρεμσιλεκομένου «ῇ ζ μήτε τετραγωνίζοντος, 
ὁ μήτε διαμετροῦντος, οὐχ ὑπερβήσεται, ἀλλὰ τελευτήσει. 
ἀγαθοῦ δὲ παρεμσλεκομένου, νοσήσας ἱκανῶς σωϑήσεται, 
32 μεταπεσεῖται ἀπὸ τῆςδε τῆς νόσου εἰς ἑτέραν, ἐμπε- 
σωὼν εἰς γυκχτερινοὺς ὠποτροπιασμούς. ἐὰν δὲ καὶ ὁ 4 τὸ 
αὐτὸ σχῆμα ἐπέχῃ πρὸς τὴν ζ, ἀπαραβάτως δὴν 

10 μέχρι τῆς διαμέτρου. ᾿ 

᾿Ἐὰν δὲ ς οὔτης ἐν τῷ Ὑ κατακλιϑῇ τις, “πρὸς τὴν σ 

καὶ τὸν Ὁ οὕτω σχουματιζομένης" ἀπὸ κεφαλῆς ἔσται ἡ 

ψόσος. καὶ τοῦτο δῆλον ἔσται ἐκ τοῦ τὰς μήνιγγας δο- 
κεῖν παραλύεσϑαι. ἔσονται δὲ καὶ πυρετοὶ συψεχεῖς, καὴ Ὁ 

10 ἀγρυπνία, καὶ καυσώδες τὸ στόμα, καὶ δίψης ἄμετρον, 
καὶ ταραχώδης ἡ γλῶσσα, ϑώρακος ἐκετυρώσεις καὶ ἥπατος 
φλεγμονή, σφυγμοὶ ἐπηρμένοι καὶ ἄτακτοι. τούτοις ἔσται 

ὠφέλιμος ἡ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις, καὶ προσαγωγαὶ πάν- 
τῶν τῶν δυναμένων ψύχειν καὶ παρηγορεῖν. ἔσται δὲ ἡ 

20 Ψόσος παρακοπιὴ καὶ φρενῖτις. ὁ νοσῶν οὕτως, ἀγαϑοπιοιοῦ 
μηδενὸς παρόντος τῇ ζ, ὃ δὲ παρεμετλεκομένου, μέχρι 

φῆς δ᾽ τελευτήσει, ἢ ἐν τῷ ΓῚ καὶ μάλιστα τοῖς ἀριϑιμοῖς 

σπιροστιϑείσης τῆς ζ. ἐὼν δὲ ἀγαϑοποιὸς τὴν ( ἴδῃ, κινδυ- ὦ 
γεύσας σωϑήσεται. 

25 : ζι ον, 

ες ᾿Βὰν δὲ (ζ οὔσης ἐν δ' κατακλιϑῇ τις, Ὁ ὄντος ἐν ᾧ 
ἢ [1], ἢ συνόντος αὐτῇ μάλιστα ἀφαιρούσῃ τοῖς ἀριϑμοῖς, 
καὶ τῷ φωτὶ λειπούση ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς νόσου, ἐκ κραι- 
σαάλης καὶ πλήϑους" καὶ ἔσονται στεγνοὶ πυρετοί, τῶν τε 
ὑποχονδρίων σόψοι καὶ τῶν ἄρϑρων, καὶ σφυγμιοὶ ἐπηρμέ- 

30 Ψοι καὶ ἄτακτοι, καὶ ὅλου τοῦ σώματος φλεγμονή, καὶ στερι-: 

πνευμονία. φούτοις οὖν συμφέρει ἀφαίρεσις αἵματος καὶ 
σιάντα τὰ δυνάμενα καϑελεῖν τὴν ἕξιν. ἀγαϑοποιῶν δὲ μὴ 

σαρεμσλεκομένων, ὁ οὕτω νοσῶν, μέχρι τῆς δ ἀπαραβά- 
τως τελευτήσει" ἀγαϑοποιῶν δὲ παρόντων, καὶ τὴν (ζ ἐπι-᾿ 

3. ϑεωρούντων, κινδυνεύσας σωϑήσεται. 
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᾿Εὰν δὲ τῆς ζ οὔσης ἐν δ' κατακλιϑῆ τις ὅ' συνόντος 18 
᾿ αὐτῇ, ἢ κατὰ ᾧ ὄντος ἢ κατὰ ΓΠ, ἔσται ἡ νόσος ἐκ πιλή- 
ϑους αἵματος, ἔσονται δὲ πυρετοὶ συνεχεῖς, καὶ στέγνωσις 

ὅλου τοῦ σώματος, καὶ πύρωσις ὅλου τοῦ τραχήλου, καὶ 
᾿φῶν ὀστῶν ἀλγηδών, καὶ ἀγρυτενία ὑπερβάλλουσα, καὶ ἐπι-- 5 
ϑυμία οἴνου καὶ ψυχρῶν. τούτοις ἡ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις 
ὠφέλιμος, καὶ σ΄ώντα τὼ ἀναχαλώντα. οὕτως οὖν ἔχοντος 
τοῦ , μηδενὸς τῶν ἀγαθοποιῶν παρεμσιλεκομένου, τὴν 
ἐνάτην οὐχ ὑπερβήσεται ἡμέραν. ἀγαϑοποιῶν δὲ σχηματι-- 
ζομένου, τῇ ἕκτῃ σωϑήσεται.. 0 

(: 1 - 

Οὔσης δὲ τῆς ζ ἐν τε, ἐὰν κατακλιϑῇ τις, Ὁ συνόντος 
αὐτῇ, ἢ τετραγωνίζοντος, ἢ διαμετροῦντος, ἔσταε ἡ κα- 

ταρχὴ τῆς νόσου ἐξ ἀγρυπνίας ἢ ὁδοιπορίας, καὶ μάλιστα 
ἐὼν ἡ (ζ ἀφαιρεῖταε τῷ φωτί" ἐξιέναε τὸ ἄρϑρα δοκεῖ, καὶ 15 
κατὰ μικρὸν ἡ νόσος ἐμφαίνεται, ἢ καὶ ἀπὸ τῆς διὰ τρίτου 
ἄρχεται αὔξεσϑαι μέχρε τῆς τριακοστῆς ἡμέρας. ἔσονται 
'δὲ λεπτοὶ πυρετοί, καὶ καϑαίρεσις ὅλου τοῦ σώματος. καὶ 

ψυκτεριναὶ ἐπιτάσεις, σφυγμοί τε λεπτοὶ καὶ μικροί, ἱδρὼς 
καὶ ὀδύνη σπληνός. ϑεωροῦντος δὲ ', ἢ τὸ αὐτὸ σχῆμα Ὁ 
ἔχοντος, μετὰ λ' ἡμέρας τελευτήσει ὁ ἀσϑενῶν. ἀγαθοποιῶν 
δὲ παρόντων, καὶ τῇ ζ μαρτυρούντων, εἰς χρόνια πάϑη 20 

ἐμπεσοῦνται πλὴν σωϑήσονται. 
᾿Εὼν δὲ ( οὔσης ἐν τι κατακλιϑῇ τις, 8 συνόντος ἢ 

τετραγωγίζοντος»γ ἢ διαμετροῦντος, τῆς (ζ αὐξομένης τοῖς 35 

τὸ ἀριϑμοῖς καὶ τῷ φωτί, ἔσται ἡ νόσος ἐπισφαλὴς καὶ 
ἐπικίνδυνος" ἔσονται γὰρ πυρετοὶ συνεχεῖς, καὶ στεγνώσεις, 

καὶ καῦσοι, καὶ σφυγμοὶ ἐπηρμένοε καὶ ἀτακτοι. τούτοις 

συνοίσει ἡ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις. ἐὰν δὲ ἀγαθϑοποιὸς τὴν 
ζ μὴ ϑεωρῇ, ὃ τὸ αὐτὸ σχῆμα ἐπέχοντος, ἄχρι τῆς δια-- 30 
μέτρου, τελευτήσει" ἐὰν δὲ ἀγαθϑοποιοὶ ϑεωρήσωσι τὴν ζ 
κινδυνεύσας σωϑήσεται. 

ς- σ». 

Οὔτης δὲ τῆς ( ἐν δρ, ἐὰν κατακλιϑῇ τὶς, Ὁ συνόντος, 
ἢ διαμετροῦντος ἢ τετραγωνίζοντος" ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς 35 
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ψόσου ἀπὸ βαλανείου καὶ σἱερεψύξεως, ἢ καὶ στερὶ τὸν ϑώ- 
ϑακα ῥευματισμός, καὶ βῆχες, καὶ στεγνώσεις, καὶ σπιυρετοὶ 
“λεσιτοί. τοὔτοις συνοίσει, πάντα τὰ ϑερμαίνοντα. ἀγαϑο-- 
“τοιῶν δὲ μὴ ϑεωρούντων σὴν ζ, ἀλλὰ κακοστοιῶν ἐπέμαρ- 

ὁ τυρούντων, κακοσπαϑήσας τελευτήσει. ἘΝ 

᾿Εὰν δὲ τις καταλλιϑῆ φῇς (ζ οὔσης ἐν : Υ̓ ἐπῷ συμ 
παρόντος ἢ τετραγωνίζοντος ἢ διαμετροῦντος" ἔσται ἢ 

ὦ καταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ αἱ ἵματος καὶ χολέρας; καὶ στομάχου 

ἀνατροσιῆς. τούτοις. ἀρμόσει πάντα τὸ ψύχονεα. «ἐὰν δὲ 
40 ἀγαϑοσιοιοὶ μὴ ἐπιϑεωρώῶσι, ἐσιὶ σὴν πρώτην [Π τελευτήσει. 

ἐὰν δὲ ἀγαϑοσιοιὸς τὴν ζ “αχῷ » μετὰ τὴν πρώτην Ξ 
σωϑήσεται. ὃ 

«ὐὴν ἃ ᾿ αὐ ᾿ ς. δ): ' 

τον αν δὲ ζ οὔσης ἐν ξ) κατακλιϑῇ τις, Ὁ συνόντος, ἢ 
«5 ξεφραγωνίζοντος, ἢ διαμετροῦντος, ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς 

ψόσδου ἐπὶ πλήϑει σἵματος, καὶ ϑερμότης περὶ ὅλον τὸν 
ϑώραλα, καὶ τῶν τἠπιοχονδρίων ἐντάσεις ; καὶ πυρετοὶ ἐπε-- 
τοσαμιένοι, καὶ; σφυγμοί, καὶ ἐν βάϑει ϑερμασίαι » καὶ ἐν 

τῇ ἐπιφανείᾳ. τούτοις ἁρμοόει πάντα͵ τὸ ϑερμαίνοντα, καὶ 

29 χαλώντα. ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιὸς μὴ ἐπὶϑεωρήσῃ τὴν ζ, μέχρι 

φῆς ὦ τελευτήσει... ἐὰν. δὲ ἀγωαθοποιοὶ δ ούανα; τὴν (,᾿ 
πε φολλὰ κακοσιαϑήσας σωϑήσεται. 

᾿Εὰὼν δὲ ( οὔσης ἐν ῷ) καταπλιϑῇ. τις, 4 συνόντος ἢ 

φετραγωνίζοντος ἢ διαμετροῦντος, ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς. 
25 ψΨύσου αἰστὸ πλήϑους αἵματος καὶ ἔσονται σιυρετοὶ ῥοώδεις 

καὶ σφυγμοὶ ἄτονοι, καὶ λειποϑυμίαε, καὶ ἀνορεξίαι, καὶ 

βάρος καὶ καταφορά, καὶ πἄρεσις φοῦ παντὸς σώματος, καὶ 
καρδιακαὶ διαϑέσεις. φούτοις ἁρμόσει πάντα τὰ στεγνοῦντα 

“4 χαὶ Ψύχοντα. ἐὼν δὲ μηδεὶς ἀγαϑὸς ἐπιϑεωρήσῃ τὴν (, 

30 μέχρι τῆς ἐνάτης ἡμέρας τελευτήσει. ἐὼν δὲ ἀγαϑοποιοὲ 

ϑεωρήσωσι » μιέχρε τῆς Φ᾽ κινδυνεύσας σωϑήσεται. 
ἷ 

ζφζ ἢν. 
Οὔσης δὲ τῆς ζ ἐν πρ, ἐὰν καταπλιϑῇ τις, Ὁ ὄντος σὺν 

αὐτῇ, ἢ διαμετροῦντος, ἢ τετραγωνίζοντος, ἔσται ἢ καταρχὴ 

ϑοφνῆς νόσου ἀπὸ βραδυπεψίας καὶ ὠμότητος περὶ στὴν κοι- 
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λίαν, καὶ περὶ τὰ ἔντερα στρόφοι, καὶ τοὺ ὑποχόνδρια, καὶ 
σιυρετοὶ στεγνοί, καὶ ἀνωμαλίαι. τούτοις ἁρμόσει πάντα 
τὰ ϑερμαίνοντα καὶ ἀναχαλῶντα.. ἐὼν δὲ ἀγαϑοποιὸς μὴ 
ἐπιϑεωρήσῃ, «τερὶ τὴν εδ' ἡμέραν τελευτήσει. ἐὰν δὲ ἀγα-- 
ϑοποιοὶ ἐπιϑεωρήσωσι. γὴν ζ, σωϑεὶς αολυούξενν ἔσται, 5 

“πλὴν ἐμπαϑής. 

᾿Εὰν δὲ τῆς ( οὔσης. ἐν. ΠΨ ὩΑΝΣΨΡΙΣ τις, σδ' συνόντος 

αὐτῇ, ἦ. διαμευροῦντος ῆ ἰπηῤοκίεν οὐ κα, “ἶ ἡ νόσος ἔσται 

ἀπὸ ῥύσεως τῆς κοιλίας καὶ ἑλκώσεως τῶν ἐντέρων, πύ0 

τοί τὲ λεπτοὶ καὶ δοώδεις, καὶ σφυγμοὶ ἄτονοι καὶ πυκνοί, τὸ 

ἀνορεξία τε καὶ τοῦ στομάχου ἀνατροπή. τούτοις ἀῤῥιόσει. 
πάντα τὰ στεγνοῦντα. ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιὸς μὴ ἐπιϑεωρήσῃ 
«ὴν Σ, ἐν τῇ τριακοστῇ. ἡμέρᾳ ἐλοοτήνωνς ἐὰν δὲ ἀγώθᾳ- 

«φφοιοὲ Ψευῤδύμδη σωϑήσεται. ὃς 

2. -.. ὴ Ὄ ἔν ἡλῆ Ε: -38 

Οὔσης δὲ τῆς ἐν τ, ἐὼν κατακλιϑῆ τις, συνόντος 26 

αὐτῇ Ὁ ἢ τετραγωνίζοντος ἢ διαμετροῦντος, ἡ καταρχὴ 
τῆς γόσου ἐξ οἰνοποσίας ἔσται καὶ κραιπάλης, καὶ “μάλιστα 

ἐὰν ἀφαιρῇ τῷ φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς, καὶ νυκτερινὴ -- 

γένηται ἡ ππδνἀκλεσίς. ἔσται δὲ καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ 80 

ἐπὶ τὸν ϑώραχα πάϑη καὶ ῥευματισμοί, καὶ βῆχες καὶ 

βράγχοι, καὶ βάρος περὶ τὸ στῆϑος, καὶ ἀνορεξία, κωὶ δυσ- Ὧ 
ἐεεσημᾳ υἷα γυκσεριναί, καὶ συνεχεῖς πόνοι, καὶ ἄτονοι 

σφυγμοί: τούτοις ἄρμόσει, πάντα τὰ ϑερμαίνοντα, καὶ ἐὰν 

ἡ 2 ἀνεπιϑεώρητος ἢ ὑπὸ πάντων, κινῆται δὲ τὰ μάλιστα, 25 

ἐσὲ τὸ κατὰ διάμετρον ἐλθοῦσα καὶ σημασίαν ποιησαμένη, 

λύει φὴν ψόσον. ἐὼν δὲ ἐπὶ τὰ ἀρρενὰ «μά ευιβ μέχρις οὗ 

ἑσσεριάση τὸν κύκλον, ἀνωμάλως γρσῶν, καὶ πυκνότερον 

ἀνατροπιάζων σωϑήσεται. ἐὰν δὲ μόλις κινουμένης, καὶ 

ὠνετιεϑεωρήτου οὔσης, ἢ κατὰ πρόσϑεσιν, ἢ κατὰ ἀφαίρε-- 30 

σιν, Ἶ καϑ' ὁποῖον δηποτοῦν τρόπον, αἱμιορροήσει, φού- 
τοῖς ἡ πδρίοδος τὸ πάϑος λύσει. ὠχροὶ δὲ ἢ μιελάγχροοι ἐπὶ ᾿ 

σολὺν χρόνον" ἔσονται. οὐδὲν δὲ ἧττον διασώζονται. ἐὰν 

δὲ ὁ σ᾽ τὸ αὐτὸ σχῆμα ἐπισχῆ, κατὰ τὸ τετράγωνον, ἀπα-- 
᾿ραβάτως τελευτήσει. 35᾽ 

ἰ.- 
ἐ ᾿ 



δ, 
᾿ 

Φν" 
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᾿Εὰν δὲ Ὁ οὔσης ἐν τοΞ κατακλιϑῇ τις, δ᾽ συνόντος αὐτῇ 
ἢ διαμετροῦντος ἢ τετραγωνίζοντος, ἔσται ἡ νόσος ἀπὸ 

28 πιλήϑους αἵματος, καὶ ἔσονταε πυρετοὶ ἐπιτεταμένοι, καὶ 
ὰ ἐν , Ψ , ι τ ᾿ - 

σφυγμοὶ ἐπηρμένοι, καὶ ἀγρυπνία, καὶ περὶ ὅλον τὸ σώμα. 

5 φλεγμονή. τούτοις ἁρμόσει τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις, καὶ 
σάντα τὰ δυνάμενα καϑαιρεῖν τὴν ἕξιν... ἀγαϑοποιοῦ δὲ 

μευὴ ἐπιϑεωροῦντος, μέχρε τῆς διαμέτρου κινδυνεύσει. ἐὰν 
δὲ ἀγαϑοποιὸς. ϑεωρήσει, κινδυνεύσας σωϑήσεται. 

ζ. τη. ἀπ 

10 Οὔσης δὲ τῆς ( ἐν τὴ, ἐὰν κατακλιϑῆ τις, Ὁ συνόντος 
αὐτῇ, ἢ διαμετροῦντος, ἢ τετραγωνίζοντος, ἔσται ἡ κα- 

Α - , ΕῚ ᾿ μ ΕΩ , ΕΙ ᾿ 

ταρχὴ τῆς νόσου ἀπὸ ἑλκώσεως, ἢ βουβώνων, ἢ τοπὼν. 

κρυφίων, τουτέστι δακτυλίου, ἢ αἰδοίου. ἐὰν οὖν πιρόσ-- 
φιϑῇ ἢ τοῖς ἀριϑμοῖς καὶ τῷ φωτί, σωϑήσεται ὁ νοσῶν. 

15 ᾿Εὰν δὲ τῆς ζ οὔσης ἐν πὶ, σ᾽ συνόντος αὐτῇ ἢ τε- 

'φραγωνίζοντος ἢ διαμετροῦντος, λειπούσης μέντοι καὶ τῷ 

φωτὶ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς, ἀγαϑοποιοῦ ἐπιϑεωροῦντος, σω-- 
ϑήσεται. ὃ αὐτὸς τρόπος γνοείσϑον καὶ ἐστὶ τούτου τοῦ ζω-- 
δίου, ὅσπερ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν, εἴπερ τὰ αὐτὸ σχήματα 

20 ἔχει ἡ (. ἥ 

ς.. 4. 

Οὔσης δὲ τῆς { ἐν 2, ἐὼν κατακλιϑῆ τις, ὃ συνόν- 
80. τὸς αὐτῇ ἢ τετραγωνίζοντος, ἢ διαμετροῦντος" ἔσται ἡ 

καταρχὴ τῆς νόσου ἐκ ρύσεως, καὶ ῥευμάτων λεστῶν καὶ 
25 δριμέων, καὶ ἀλγηδόνες ἐν τοῖς ἄρϑροις, καὶ ῥίγοι καὶ πύυ-- 

ρετοί, καὶ περιψύξεις τῶν ἄκρων" καὶ μάλιστα τῆς Ὁ τοῖς 

ἀριϑμοῖς καὶ τῷ φωτὶ ἀφαιρούσης. ἁλώσεται γὰρ διπλαῖς 
ἐπισημασίαις, καὶ ἔσονται. δεδοικότες. τούτοις ἑρμόσει τὰ 

ἀναχαλῶντα, καὶ ϑερμαίνοντα. ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιοί ἐπε- 
30 ϑεωρήσωσι τὴν ζ, κινδυνεύσας σωϑήσεται. 

᾿Εὰν δὲ ζ οὔσης ἐν 22, συνόντος σ᾽, ἢ διαμετροῦν-- 
φος, ἢ τετραγωνίζοντος, τῷ φωσὶ αὐξούσης τῆς 2 καὶ τοῖς 

. ἐριϑμοῖς, ἔσται ἡ νόσος ἐπισφαλής. ἔσται. γὼρ ἀπὰ πλή- 

ϑους καὶ κραιπάλης, καὶ ἔσονται πυρετοὶ ῥοώδεις, καὶ χο- 
᾿ 35 λερικὰ πάϑη, καὶ κοιλίας δύσεις, καὶ σφυγμοὶ ἄτονοι. τού- 

᾿ 

Ἵ 
᾽ 

“ 

. 



Υ̓ ᾽ 

κινδυνεύσας σωϑήησεται. 

᾿ΒΑΤΙΟ ΠΟΡΙΟΑΝΘῚ ΜΟΒΒΟΣ ΕΧ ΜΑΤΗ. 50. 439 

τοῖς ἁρμόσει πάντα τὰ ψύχοντα, καὶ στεγνοποιοῦντα. ἐὰν 

δὲ ἀγαϑὸς μὴ ἐπιϑεωρήσῃ φὴν Ὁ τῇ ζ΄ ἡμέρᾳ, ἀναιρεϑή-- 

σεται. ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιὸς ϑεωρήσῃ, εἰς τὸ κατὰ διάμετρον 

ζ. γ δὲ . 5 

, Οὔσης δὲ τῆς ζ ἐν 2, ἐὰν κατακλιϑῇ τις ἀφαιρού- 
“θῆς τῷ φωτὴ καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς κ..8 συνόντος αὐτῇ, ἢ φε-- 

τραγωνίζοντος, ἢ διαμετροῦντος, ἔσται ῆ καταρχὴ τῆς νό-- 

σοῦ ἀπὸ ψύξεως βαλανείου, καὶ ῥευμάτων, λεπτῶν, καὶ 80 

“σπερὶ τὸν ϑώρακα βάρος. καὶ περὶ τὸν πνεύμονα, βηχὸς 10 

: ἐπιτάσεις γυκτερεναί, καὶ πυρετοὶ ἐπιτεταμένοι. τούτοις 

αὐδαδν τὰ ἀνὰχαλῶντα καὶ ϑερμαίνοντα. ἐὰν δὲ ἀγαϑο- 

᾿ ποιὸς ἐπιϑεωρήσηῃ τὴν ζ, ἔσται τὸ πάϑος πολυχρόνιον, 
οὐ μέντοι τελευτήσει. 

. ᾿Εὰὼν δὲ τῆς ( οὔσης ἐν 2, κατακλιϑῆ τις, 4, συνόντος ιὉ 
αὐτῇ, ἢ τετραγωνίζοντος ἢ διαμετροῦντος, ἔσται ἢ καταρχὴ 

τῆς νόσου ἀπὸ ἐμέτου τῆς χολέρας, ἢ βραδυπεψίας. ἔσται 
δὲ ἡ νόσος ἐπικίνδυνος, καὶ ἀνορεξία, καὶ νεύρων σύστασις, 
καὶ κοιλίας δύσεις, καὶ περὶ τὸν δάχτυλον δριμύτης, καὶ 
ἕλκωσις, καὶ πυρετοὶ συνεχεῖς καὶ ῥοώδεις, καὶ σφυγμοὶ 30 

ἄτονοι, καὶ περὶ τὸν ϑώρακα ἐχεύρωσις. τούτοις ἁρμόσει 

τὰ στύφοντα καὶ στεγνοῦντα. ἐὰν δὲ μὴ ἀγαϑοποιοὶ ϑεω- 

ρήσωσι τὴν ζ, ἐν τῇ διαμέτρῳ τελευτήσει. ἐὰν δὲ ἀγα-. 
ϑοποιοί, μετὰ τὴν ἑβδόμην σωϑήσεται. 

ζ. -ς 25 

᾿Εὰν δέ τις κατακλιϑῇ τῆς ζ οὔσης ἐν τς, πρὸσ- 

φεϑείσης ἢ ἀφαιρούσης τοῖς ἀριϑιμοῖς καὶ τῷ φωτί, δ συνόν-- 
τος αὐτῇ ἢ διαμετροῦντος ἢ τετραγωνίζοντος, ἢ καταρχὴ 
τῆς νόσου ἀπὸ κόπου ἔσται ἢ ἀγρυπνίας, ἢ ὁδοιπορίας, 

καὶ ἔσται ἐν ἐπιτάσει καὶ ἀνέσει, καὶ μέχρε τῆς ὃ σωϑή- 30 

σετάι. καὶ μάλιστα ἐὰν ἀγαϑοποιοὶ τὴν ( ἐπιϑεωρήσωσιν. 83 
οὐ Ἐὰν δὲτ ἧς οὔσης ἐν τς, κατακλιϑὴ τις, τοῖς ἀριϑ-- 

᾿ μοῖς ἀφαιρούσης καὶ τῷ φωτί, 4, συνόντος αὐτῇ, ἢ δια- 
- ᾿ . - ᾽ 

μετροῦντος ἢ τετραγωνίζοντος, ἔσται ἢ νόσος τῶν ὀξυτάτων 
- Ι " 

παϑώῶν, πλὴν κινδυνεύσας σωϑήσεται ἀπὸ ἐννεαδεκάτης 35 
ε , ᾿: - 
ἡμέρας, καὶ μάλιστα ἀγαϑοποιῶν ἐπιμαρτυρούντων. 

᾿“ὩΝ  νΝ 



440 ΠΕΕΝ. ΤΒΙΒΜΕΟ. ΒΑΊ'. ΠῸ. ΜΟΆΒ. ΕΧ ΜΑΤΗ. 56, 

ΤΥ ΌΓ Σ Ἂς, 
᾿Εὰν δὲ τις καψακλιϑῇ φῆς ζ οὔσης ἐν Ὑζ, καὶ τῷ 

φωτὶ ἀφαιρούσης καὶ τοῖς ἀριϑμοῖς, ι συψόντος αὐτῇ, ἢ 
διαμετροῦντος ἢ φετραγωνίζοντος, ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς 

« ὀψόσου ἀπὸ περιψύξεως βαλανείου καὶ ῥευμάτων. ἔσονται 
γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ ψύξεις καὶ συχνοὶ πυρετοί, καὶ ἐσισημα-- 

σίαι πιυκναί, καὶ στένωσις, καὶ νυγμοί, καὶ τῶν μασϑὼν 

καὶ τῶν ὑποχονδρίων ἐντάσεις. ἀρμόσει δὲ τούτοις πάντα 
τὰ ϑερμαίνοντα καὶ ἀναχαλῶντα. ᾿ἐὰν δὲ ἀγαϑοποιοὶ μὴ 

10 ἐπιϑεωρήσωσι τὴν ζ, ἐν τῷ ᾧ τελευτήσει, ἀγαϑοποιῶν δὲ 
ϑεωρησάντων, τὴν ᾧ παραλλάξας σωϑήσεται. πλὴν ἕξει 
σιολυχρόνιον᾽ αἴσϑησιν στερὲ τὰ νεῦρα. 

᾿Εὼν δὲ τῆς ζ ἐν Χὶ οὔσης, τοῖς τὲ ἀριϑιμοῖς, σροσ-- 

φεϑείσης καὶ τῷ φωτί, 5' συνόντος αὐτῇ, ἢ διαμετροῦντος, 
157 φετραγωνίζοντος, ἔσται ἡ καταρχὴ τῆς. ψόσου ἀπὸ «λή-- 

80 ϑους ἢ οἰνοπτοσίας, διὸ καὶ αὐξἕεται ῆ ψόσος ἐπιτάσεσι γυκτε-- 

θεναῖξ΄᾿ “ἔσται γὰρ σιύρωσις φοῦ σώματος, καὶ παραγωγῆ 

«ὧν λογισμῶν, καὶ φρενῖτις, καὶ περὶ τὴν κεφαλὴν, κάκωσις, 

καὶ πυρετοὶ καυσώδεις, καὶ δίψα σφοδρά, καὶ οἴνου ἐπι-- 

ὺ ϑυμία. τούτοις ἁρμόσει ἀφαίρεσις αἵματος, καὶ πάντα τὰ 
δυνάμενα τὴν ἕξιν καϑελεῖν. εἰ μὲν οὖν ἀγαϑο-ποιοὶ μὴ 
ἐπιϑεωρήσωσι τὴν ζ, ἐν τῷ πρώτῳ ΓῚ τελευτήσει. ἐὰν δὲ 

«ἧς » οὔσης μετὰ τοῦ Ἢ., ἢ τῆς Φ, ἢ διαμετρούννων ἢ 
ἰ ε μ“ δ ς "μ" 

τετραγωνιξόντωψ, κἂν ἐν οἱωδήστοτε ζωδίῳ κανακλιϑηὴ τίς, 

25 μέχρι τῆς πρώτης Γ] ἢ ᾧ νοσήσας σωϑήσεται. πολυ δέ τι 

καὶ ἡ ὥρα ἜΜ τας ἐν τῇ καφακλίσει. ἐὰν γὰρ ὥροσκο-- 

σιῶσιν ἦ μεσουρανῶσιν οἱ ἀγαϑοποιοί, τῆς 2 οὔσης μετὰ 

τῶν κακοποιὼν, συναντιλήψονται τῷ ἀρίστῳ ἰατρῷ εἰς τὸ" 

σεδρὶ τῆς ξωῆς βοηϑήματα. ἐξοεδεν οὖν δεῖ τὴν ἡμέραν ᾿ 

30. καὶ τὴν ὥραν τῆς κατακλίσεως, καὶ συνορᾶν τὸν κόσμιον, 

σῶς διάκειται. χωρὶς γὰρ τῆς κοσμικῆς συμήθα δας, Ὁ τοῖς 

ἀνϑρώποις οὐδὲν. ἐπὶ γίνεται. 

4 ἂν»... »" 



"ἀρ... μῶν... 

ΡΗΥΝΙΟῚ ΕΤ' ΜΕΠΙΟῚ ΘΒΔΑΕΟῚ 
ΜΙΝΟΒΕΝ. 

ΟΟΝΟΈΒΒΙΤ, ΑΒ ΕἸΒΕΜ ΟΟΡ. Μβ58. ΡΒΑΕΒΕΆΤΙΜ ΕΟΕΌΜ, οὔὐο8 

ΒΕΑΤῸΒ ΡΙΕΤΖΙΟΒ ΟΟΝΤΌΨΕΝΑΤ, ΥΕΤΕΚΌΜΟΥΕ ΕΒΙΤΙΟΝΌΜ ΡΑΒ- 

ὙΤΙΜ ἘΜΕΝΌΑΨΙΤ ΡΑΠΤῚΜ ΝΌΝΟ ῬΕΙΜᾺ ΥὙἹΙΟΕ ΕΌΙΌΙΤ, ΟΟΜΜΕΝ- 

ΤΑΒΙΒ ΟΕΒΙΤΙΟῚΒ ἹΝΘΙΟΙΒΌΒΟΥΕ ΤᾺΜ ΒΕΕΌΜ ΟΥΑΜ 

ΨΕΒΒΟΕΑΌΜ ἘΝΒΤΕΆΧΙΤ 

Τ1011υ0ὺῪ5 ΚΌΒΟΥΙσῦδ ΤΡΕΙΕΝ. 

ΨΘΕΥΓΜΝΕΕΝ ἘΠΕ. 

'ΞΒΕΒΟΙΙΝΙ 

ΤΥΡΙΒ ΕΥ̓ ΙΜΡΕΝΒΙΒ 6. ΒΕΙΜΕΒΙ 

ΜΩΟΌΌΧΩΗΙΙ. 



ἡ μελη
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ΓΙ 
εἰταπααῦ ὑπ69 



5ΕΝΙ ΥΕΝΕΒΑΝΌΟ 

ΡΑΤῊΙ ὈΙΠΕΟΤΊΘΘΙΜΟ 

ΟΗΒΙΝΤΙΑΝΟ ΠΌΠΟΥΙΘΟῸ ἸΡΕΓΕΒ 

Υὲὁὸ ΡΕΟΕΜ ΡΕΒ ΤΌΞΤΕΑ 

ΙΝ ΒΕΒΌΒΚ ΡΌΒΙΊΟΙΒ ΟΟΟΡΑΤΟ 

ΡῈ ΠΙἸ͵ΕΒΙΒ ΟὐὉῸ ΟΜΝΕῈΒ ΝΟΒΌΝΤ ΟΡΤΌΜΕ ΜΕΒΙΤΟ 

ΒΟΜΙΝῚ ΟΑΝΌΙΡΟ ΜΟΡΕΚΤΟ ΒΙΝΟΕΒΟ 

ΑΒ ΟΡΤΌΜΙΝ ἈΕΒΤΌΜΑΤΙΒΒΙΜΟ 

ΕΈΞΤΟ Ὁ1Ὲ 

ΟΡΕΒΙΒ ἩΓΙΒΟΕΝ ΟΟΝΤΙΝΌΑΤΙΟΝΕΜ 

ΡΙΟ οῦὔο ΕΑΝ ΕἘΒΤ ΑΝΙΜΟῸ 

ΠΑΡ ΑΒΌΝΘΟΕ ΑΟ ΔΑΒΑΤΌΠΑΒΟΝΡΌΝΕ 

ΟΕΕΕΒΤ 

ΕἾΜ ΘΒΑΤΊΙΞΒΙΜΙ 

ΜΕ ΓΠΏΟΥΙΟΙ ἸΏΕΙΕΒ 

ῬΙΕΤΑΒ. 





Ἔχ 

Ἴ Ὑ ΧΎΤΟΥ 

᾿ Αοὐρίο, Ιϑοίουῦ θθηθυοίθ, βθουπάσπι νο]απιθ 60}6- 
Ἷ οἰϊομῖβ, ἄυδπι ᾿πϑί αὶ, παϊπογαπι ᾿πΘ ἀἸσογαπι,, ΡΠΥΒῖ6Ο- 

χῦπι δὲ ομδπίοογαπι Ογαθοοόγυμι. Μίαρπα Ορυδβουϊογιμι 

χτοβίαί. οορία, ἱπίθσ ᾳυδθ διχῇ Ηρἠθδὶὲ ἰὈγῸΒ δοσγο 

ΟπὰΠ0 ἀδβι θυ. Αὐἰχαϊ πυροῦ ἀθιαπι οἰδοίαπι δϑί, 

αὐ ΟΟἸἸαίοπα5 Πἰυγοσαμι ἃ ". 7)ἐθέσὶο ἰηδεϊαΐαϑ. ἀπὸ 

 οβέυϊα Θοπιράγαγθ δὲ ναγδίαίθπι Ἰθοίἰοηΐβ οογίίοσὶ τὰ- 
ἴοπα ΟΠ] σθγθ ροββθπι, αὐ ἀρίμοθρβ πονὰ δομπίοχέυϑ 

χροθμβίο ργοάϊγαέ. Οὐάϊοαπι, φυὶ Πυμμι Ερἠθφοίανη, 

οϑτθρίαπι ΒΟΥ ρίογθι, ΘΟηπΘηΐ, ΠΕΠΙΘΓῸΙΒ ΠῸΠ Θϑί δχὶ- 

δαυθΒ. ᾿ΐδαυθ βϑγίθπι ϑασίογαπι, 4005 ἰθγίΐο νο αι ΐηὶ 

ΠΟ ΓΆΠΙ, ἱποΠο θ 1. [ἢ Θθοῦμο ΠοῸ νοϊαπιπθ 86 ΟΙΡῚ5 

ῬΥΐπια Ὑἱ06 σῦῶθοθ δἀϊίοβ βορίθῃηῃ ἤοωηηὴδ Αοἰμαγὴὲ 

ἰρτοβ ἀθ ὑγῖ 18, Ορὰβ μδυά οχίραϊ ρτγθί!; ἀδιηάθ 
ΑΠ1ὰ... αυ86 ᾿πἀθχ {01 ἱπά]οαθΙύ, Οραβουϊα πιϑι τ πι]-- 

ΠΟΙΒυΘ Θπιθι 5 46 πιοπιθηί!, τ ἢἤπθ οἰπβάθιι Ζοαηηὲδ 

Αοἰιιανὶς ἴἰρτοθ ἀθ ἀϊαρποβϑὶ, Βασυβᾷαθ ἱρμποίοϑ. 

Μόοπθο Πο6 ὑπύμ: Π6 415 οθηβθαί ἴῃ ΡΟΝ ΓΘ ΘΓ 

᾿βαθουϊοταπι Οαθοῖβ βου ρίονιθυβ δἀορίαπαβ 6556 

δταμιπιδίϊοαβ νθίθεϊβ ἰἀϊοπιαί5 Ιθρθ 5 γϑὶ οὐίβορτα- 

κ)- σῇ 

ΜΝ: 



ΛΔ! 

Ῥμίδπι: ΠΟΡ15. ῬΡϑυβυδδϑαπι δγαί, οοάϊοαπι ᾿ρβογαπι, μαυά 
ΑΓΟ Θοάθπι 86 γ0, 400 νἱχθαί ϑυσίου, Ομ ΒΟΥ ρίΟΓαπι 

δαοίοτγδίθπι 6556 γβριοἰθηάδη 86 βουνᾶπάδῃ. θυϊά 

86 ἴῃ τ ἰδοθγίπιιβ, ἱπά!οαθ! υἱτπια ΟροΥΒ ἢυϊαθοθ 
Ρδγ5 οὔθ. Μϑ 8. δι}1 σοηβυ δ, αὐ Οεμογσοίαηὲ 

(ει Οὔηφο, βίθυν ἄμ ΕἾἼΓ65.6) φ᾽οββασο ἴῃ Πῖβ66 
Βουιρίογθυβ ΙΘρθη 5. υὐϊέαγ, αυδηὶ 4] πονῖβϑηπδ δ6- 
πη συ] δϑϑαυθ οἰπηὶ ἰαυάθ ἀΐσπα δἀμθοί, Ηΐηο ἰηἀ6 
ἰάπιθη ἢ, υἱ,. ᾳυδ6. ΘΧ ῬΓΟΓΙΠΙ ΒΘΘΟΌΪΟΓΙΠΙ ΒΟΙΙρίοΥ"- 
θυ Βυηΐ ἃ Βυθβθαυθηίθυβ ἀθρτγοπιία, [26] π| υθδηΐ 
ΡΠΟΒΟὶ, 4υ8 46 τ 41125 500 ἰθιῆρογο γιέ ἀϊοοπάσμι. 

ΟΓΡΒῚ ΒΟγ ΟΠ; ΝΝοΐβ Αρη θυ5 4. ΜΩΟΟΘΟΧΗΙΙ. 

Τωι 5 Μμ άἀουΐοιιδ 1 46ἴον. 



Ἢ 

ΙΝΡΈΕΧ. 

Ἵ. Τὸ περὲ οὔρων τοῦ σοφωτάτου ᾿Ακτουαρέου. 
ἀογὰ πο π ΦΟ ΜΜΑΤΟ  ὡγῶι ς. ὧν ν᾽ ὙϑΉδι Φ πᾷ ἐς 

λόγος ι΄ ἐνὸν οὶ τύ μακ ν ἣν 

λόγος 7... «ὐὐουοὺ τῶν δορ ϑδθδι τ᾿ ΘΝ κὼ δοιοά ιν 
χε Ὁ πλὰ κοικιτν κυ με ψὴ ἐκ λτν νιν ἘΣ 

λόχος εἰς. ἀν Θλ οτρ τρ ετδ δε ἐς τε ὺςἉ 

ἥδε λοι τ τιν τ, 
λόγος ζ΄. ἜΣ τα ρὸν ον νο τ πεσα ἢ ΛΩΝ ΤῊ 

ἪΠ. Τοῦ σοφωτάτου ἰρέλλου βερὶ λα οδον νὴ ΞΕ ΒΕ, τ τν 

ἘΠῚ, ᾿Ἀνωνύμου περὲ διαίτης... ... - ᾿ 

ἜΝ, Στεφάνου ᾿Αλεξανδρέως οἰκουμενικοῦ ρον Ἰῶν διδα. 

σχάλου τῆς μεγάλης καὶ ἑερᾶς τέχνης. Περὶ χρυσοποιΐας 

πρᾶξις ἁ. ᾿ Σ 
πρᾶξις β. : 

ἐπιστολὴ πρὸς Θεόδωρον 
πρᾶξις γ' 

πράξις δ' 
πρᾶξις εἐ. 

πρᾶξις ς᾽ 

πρᾶξις τ. 

Ὗ, Τοῦ λογιωτάτου ονάχου Κύρου με ρχουρέου ἀναγκαιο- 

Ὗς 

ἌΨΗ, 

ὝΗΠΕ 

ἪΧ. 

ΥΣ, 

ΧΕ 

τάτη διδασκαλία περὶ σφυγμῶν. . - . . .......ὅ 

᾿Ανωνύμου περὶ χυμῶν, βρωμάτων καὶ ἀκεῦς ψν 
Περὶ λυκανθρωπίας᾽ Ανωνύμου. 

Συμεὼν ΜῈαγίέστρου καὶ φιλοσόφου Σηϑ᾽ τοῦ ρων 

φύλούδφίοι, τὲ ἑατοα, 5... τΠ τ πι  ςς 

Περὶ οὔρων πραγματεία ἀρίστη τοῦ σοφωτάτου παρὰ μὲν 

᾿Ινδοῖς "᾿Α4λλη Ἔμπνι τοῦ Σινᾶ ἤτοι "Αλλη υἱοῦ τοῦ 

Σινᾶ, παρὰ δέ Ἰταλοῖς ᾿Αβιτζιανοῦ.. ἘΠ ΟΣ ΒΡ ΣΙ τε: 

Περὶ οὔρων. ᾿Εκ Συρικοῦ βιβλίου. .. ς 

“Σύνοψις ἀκριβεστάτη περὶ οὔρων ἑρμηνευϑεῖσα Ν᾿ τῆς ων 

Ὁ δίνης τῶν ἀὐρδδῶν 6. {τρῶν το γεν 



νῆῖ 

ΧΗ. Σύνοψις τῶν οὔρων ἀν ον τ οὐοῆθον τ νοιςς 

ἼΧΙΠ, “περὶ σφυγμῶν ᾿Ανωνύμου δε λας 

ἼΧΙΥ, Μαξίμου τοῦ Πλανούδη περὶ τῶν ἐδῶ πασῶν τῶν 

ἀσϑενειῶν τῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐπερχομένων στίχον .. 

ΧΥ. Περὶ οὔρων ἐν πυρετοῖς ᾿Αἀνωνύμου. . .. 

ἜΧΥΙ. Θεοφράστου φιλοσόφου ΓΕ τῆς ϑείας τέχνης διὰ στίχων 

ἑάββων «0. ὕΧ. ἐπα φο Σ κν νυν 

ἜΧΥΉΙ, “Ἰεροϑέου φιλοσόφου περὶ τῆς αὐτῆς ̓ ϑέω: καὶ ἱερᾶς τέχ- 

. νῆς διὰ στίχων ἀπο  ϑπόδωρ. ἜΑ ππττν εὐ σον 

ἼΧΥΠΙῚ. ᾿Αρχελάου φιλοσόφου περὶ τὐτῆς αἧς ὍΝ ἀξοβι διὰ 

σείχων ἰάμβων - . . . .-  ἸΝ, κὴτ 

ἾΧΙΧ, Τοῦ σοφωτάτου ᾿Ακτουαρίου Ἀνοῶν ἼΙω άννου 
περὶ διαγνώσεως παϑὼν ' 

λόγόξ ἃ νὸς {᾽ς εν 40 28} ἢ τον 

λόγαε τ ν Υ Ἰ ΕΤοΣ ἐοϑονευ ὴ κγὸν 

ΧΧ, ᾿Ιουλιανοῦ νόμος περί τῶν ἰατρῶν. . . . .. 

ἯΝ 
Ἐξ᾿ 

Ὁ νον. μσπμμμμμῳϑϑϑϑἑϑἑϑμμ 



ἷ. 

ὶ 

ῬΗΥΞΊΙΟΙ ΕΤ' ΜΕΡΙΟΙ ΘΒΑΒΟΙ 
 ΜΙΝΟΒΕΒ. 

Νξοδεν φτιυρν τς 

ὉΘΕΈΝΕΕΝ ΒΕΦΘΈΠΝΕΡΕΙΤΕ. 

Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, 

ἵνα μή τι ἀπόληται. 

Εναπρ. Το] αππῖβ. ΥἹ, 12. 





1. ᾿ ; 

ΤῸ ΠΕΡΠΟΥ͂ΡΩΝ ΤΟΥ͂ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ͂ 
“ΚΊΎΈΘΤΑΡΙΟΣΙ. 

ΜΌΓΟΣ Α. 
ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΟΥ̓́ΡΩΝ. 

Προοίμεο ν. 

1. Πάλαι μὲν ἴσως φιλοτιμίας ἔργον τιϑέμενος περὶ 
ἐκείνους μᾶλλον ἀναστρέφεσθαι τῶν λόγων, οἱ τὴν χάριν. 

τῇ ἀναγνώσει συγχαταπαύουσι, διενοούμην τι πράττειν 
προϑυμίας ἄξιον" ἐπεὶ δ᾽ ἐμαυτὸν τοῖς ἄλλοις παιδευόμε-- 
ψον ἔγνων ἐπὶ κενῷ σπουδάζοντα, ἀφεκτέον τε εἶναι τοιαύ-- 8 
τῆς λόγων σπουδῆς ἐνόμισα δεῖν, κἀκεῖνα μᾶλλον εἴ τις 

δύναμις γράφειν σπουδάζειν, ὅσα ἂν καὶ τίσιν ἄλλοις λυ- 
᾿σιτελήσειεν. 2. Τῷ μὲν γὰρ οὕτω σπουδάζοντι γράφειν 
ἐπὶ κεναῖς ὑποϑέσεσι, δεῖ «΄ώντως δὴ καὶ τοῦ ἐκ τῶν λόγων 
ἀφϑόνου κάλλους, ἵν᾽ ὅπως ἐκεῖνο σιεἰϑη τοὺς ἐντυγχά-- τὸ 
ψοντας καὶ ταῖς μὴ χρειώδεσε τῶν ὑποθέσεων ἐπινεύειν, 
ἡμεῖς δὲ τοσούτου δέομεν ὥστε αὐτὰ δὴ τὰ τοῦ λόγου 

δείξει τὸ πράγματα" ἂν δέ τις ἐπιχειροίη λόγων ἀρίσταις 
ὑποθϑέσεσι, ἄν τι καὶ τοῦ ἐκ τῶν λόγων κάλλους διαμαρ- 
τῶν ἦ, πείϑειν ὅμως οἶμαι τούτων τοὺς σιλείους σεειϑὸ- 16 

μένους τὸ τῆς ἐπαγγελίας τοῦ λόγου χρειῶδες πάνυ, καὶ 
τοῦ ἐκ τῶν λόγων ἀκαλοῦς ἀνέχεσϑαι συμφορήματος. 8. Καὶ 
δὴ πρὸς τὸ τοιοῦτον ἀπιδὼν τοῦ σκόπου, καὶ λόγων ἀλο- 

γήσας σπουδαζομένου κάλλους, ἀποσχόμενος μέντοι, καὶ 
τῆς κατ᾽ ἐμὲ δυνάμεως ἀπιλοϊχώτερον ὡς οἷόν τε συνεϑέ- 30 
μὴν τὸν λόγον, καὶ τοῖς ἀσφαλεστέροιαᾳ ἴσως συνοίσοντα. 
4. Πολυσχιδοῦς τοίνυν ὡς ἴσμιεεν τῆς περὶ λόγους ὑποϑέ- 

υ ὌΨΩΝ . ᾿ 

σεως οὔσης, καὶ ἄλλων ἄλλα λεγόντων τὸ καὶ πειϑόντων, 
᾽ ΄ - ᾿ κ - 3 

οὐχ ἥῤιστα ἂν τις ἐπαινέσειεν, ὅσα περὶ τὴν τῶν ανϑρω- 
᾿ ἰν» 



οἰ νΝ ὦ : 

4 ἸΌΑΝΝΙΚ ΑΟΤΌΛΒΙΙ 

σίνων σωμάτων ϑεωρίαν καϑέστηκεν. ὅ. Βὶ γὰρ ἐκεῖνα 
μήτε περὶ σώματος μήτε περὶ ψυχῆς διωτιϑέμενα πολλοῦ 
γε τίϑεται ἕκαστος, καὶ τὰ μέγιστα συνεισενεγκεῖν τῷ βίῳ 
τὸν γεγραφότα δοχξῖ, πολλῷ μᾶλλον ἂν προϑείη τὸ καὶ 

5 ἀσπάσαιτο τὴν περὶ τῶν ἀνθρώπων, ϑεωρίαν σωμάτων, 
ὡς ἐκείνων μᾶλλον ταύτην αὐτῷ προσήκουσαν. 68. Ὅτε 

τοίνυν τοῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει, μάλιστ᾽ ἂν ἡδέως καὶ αὐτὸς περὲ 

τὰ τοιαῦτα τῷ λόγῳ ἐνδιατρίψαιμι, ἤ τι συνεισενεγκεῖν 
ἐθελήσαιμιε τῶν μέχρις. ἀκοῆς τὴν ἡδονὴν παρεσχηκότων : 

1ο λόγων. 7. Ποικίλης οὖν τινος οὔσης τῆς περὶ τὰ ἀνϑρώ- 

σινα σώματα ϑεωρίας, -- ἡ μὲν, γοὺρ. “περὶ στοιχείων, ἡ 
δὲ περὲ ἐμβρύων διαπλάσεως, καὶ περὶ ἀνατομῆς ἑτέρα, 

καὶ ἄλλης ἄλλη μᾶλλον πραγματείας καϑέστηκεν, --- αὐτὸς 

τῆς περὶ τὸ σώματα τεϑεωρουμένης ἡψάμην πραγματείας; 
ι6 καὶ ταύτης, ἐπεὶ πολυσχιδής τις καὶ αὕτη εἶναι δοκεῖ, ὅσον 

ἐς διάγνωσιν καϑέστηκε χρήσιμον. 

Κεφ. α΄. Ὅτι χρήσιμος ἣ ἐκ τῶν οὔρων ἐπίσκεψις. , 

1. Πολλῶν οὖν ὄντων, δὲ ὧν ἂν τὶς τὰ κατέχοντα 
τῶν νοσημάτων διαγνοίη, οὐχ ἦττον ἄν, οἴμαι, ἕλοιτο τὴν. 

ἢ περὶ οὔρων πραγματείαν τὰ μέγιστα λυοιτελοῦσαν ἐς τὴν. 

᾿ς φῶν κατεχόντων παϑῶν διάγνωσιν. ἢ. Ταῦτα τοι καὶ αὖ- 

τὸς τῷ περὶ οὔρων ἐπιχεχείρηκα πραγματείᾳ, εἴς τὸ το 

ἀνεξέταστον αὐτῆς ἀπιδὼν τῶν πολλῶν, καὶ εἰς ἃ δὴ προ- 
βάλλεται ἀγαϑά, καὶ τοίνυν τετραχῆ τὸν ἐσὶ ταύτῃ σαντα 

25 λόγον διατεμών, εἴς τὸ. διαφρρὲν δηλονότι καὶ διάγνωσιν 

καὶ πρὸς τούτοις αἰτίαν τε καὶ πρόγνωσιν, τῆς περὶ οὔρων 
πρωνως. ὥπτομαι, ϑεοῦ διδόντος, διαψρθθὸ, 

Κεφ. β΄. Οτι οὐδεὶς τῶν παλαιῶν ἐντελῶς τῶν. ἡμῖν γνωρίμων ξαντης 

τῆς πρχβρινείας ἥψατο. 

3ο Ὁ» 4ο Λα ἡεὶ γὰρ τοῖς σιρο ἡμῶν στερὶ τὰ τοιαῦτα σοφοῖς 
βραχύ, τι περὶ τοῦδ᾽ οὐκ οἶδα ὅπως" ἐμέλησεν -- ὁ μὲν γὰρ 
“δοφώτατος ᾿πποπῤάτης, ὀλίγα τινὰ περὶ τούτων. εἰρηκὼς. 

σποράδην, ἀτελῆ τὴν ϑεωρίαν παρῆκε, “Γαληγνι δὲ τῷ, 
δέϊνῷ περὶ τὰ τοιαῦτα βραχύ τὲ καὶ “αὐτῷ πνμελῆσαν ̓  ὅσον 

35 ϑῆτα εἰκδὲ ἣν. πεῖδοι τοὺς πολλόυς καὶ δὴν ἐκ τῶν᾽ οὔρων β 
ἵ 
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ϑεωρίαν λυσιτελῆ τοῖς ἀνθρωπίνοις οἴεσθαι σώμασι, τὸ 

λοιπὸν ἀμελεϑῆναι φαίνεται τῆς περὶ ταῦτα ἐντελοῦς ϑεω: 

οίας. ἢ. Μάγνῳ δὲ καὶ ᾿“λεξάνδρῳ καὶ πρὸς τούτοις ἔτι 
Θεοφίλῳ καὶ τισιν ἑφέροις περὶ τοὺ τοἰαῦτα ἐσπουδακόδι, 

πλέον τε τῶν ἄλλων εἰστεῖν δόξασι, καὶ αὐτοῖς ὁ "λόγος 9 

ἀτελὴς. διέμεινεν, ὥσπεῤ ἀστ᾽ ἐμποειρίας μάλλον. ἀρχόμενος 

καὶ μήτε διαφορὰς μήτε αἴτια, μήτε ἀλλ᾽ ἄττα τὰ τῇ 

ἀρτιότητε δοκοῦντα προσήκειν ὑποθεμένοις. 8. Ενϑεν 

τοι ταῖς μὲν ἄλλαις ὁρῶν τὴν τέχνην σεμνυνομένην πραγ- 
ματείαις, οὐκ ὀλίγα τοῦ ϑ᾽ ᾿Ιπποχράτους καὶ Τ] ληνοῦ τὸ 

"καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοὺς ἐξευρηκότων ἀνδρῶν, τὴν δὲ περὶ 
᾿οὔρων οἷον ὑστοσκάζουσαν καί τινος εἰς τοῦτο συνάρσεως 
δεομένην, αὐτὸς τὸ ἔργον ἀνειλόμην, ὡς οἷόν τὲ ἦν, καὶ 
ϑεῷ ϑαρρήσας, τῷ παρόχῳ τῶν λόγων, ἐπικεχείρημα. 

4, Κὰἂν μὲν οὖν κατ᾽ ἀξίαν τῆς προϑυμίας τὸ καὶ τέχνης τ5 
᾿ φροβαίη τοὐγχείρημα, ϑεῷ χάρις τῷ χορηγῷ τῆς γνώσεως" 

εἰ δὲ πολλῷ τῆς σπουδῆς κατόπιν, οὐκ ἄν τις [ἐμοὶ] δε- 
καίως μῶμον προσάψειε μὴ πάνυ κπεκρατηκότι προϑυμίας 
ἡλίκης, κἂν γάρ τι καὶ διαπεσεῖν τοῦ δέοντος γένηται, 
ἀνθρωπίνον μὲν τὸ πάϑος, συγγνοίη δ᾽ ἄν τις εὖ κρίνειν τὸ 
εἰδώς, ἀντιπαραϑεὶς τοῖς μὴ καλῶς ῥηθεῖσι τὰ δέοντα. 
ὅ. Τὸ μὲν γὰρ ἕκαστον τῶν ὁτιοῦν εἰδότων, ὅση δύναμις, 
εἰσενεγκεῖν τε τῶν κοινῶν λυσιτελείας τινὸς ἕνεκεν, ἔπαι- 
γεφῆς ἂν ὁμολογήσειέ τις προϑυμίας᾽" τὸ δὲ ῥαδίως οὕτω 
διαβάλλειν ἐθέλειν τὰς τῶν αἱρουμένων τὰ κρείττω σπτρο-- 15 

ϑυμίας, φαύλων μᾶλλον ἀνδρῶν καὶ τἀγαϑὰ φϑονούντων 
φήσειεν ἄν. 0. Καὶ τὸ μὲν εἶξαι ταῖς τῶν συνήϑων 
ἀξιώσεσιν (εἰσὶ γὰρ οἱ πρὸς τοῦτό με προϑυμίας ἤλασαν), 
εἶχεν ἂν ἴσὼς ἀρκοῦσαν ἀπολογίαν τῷ λόγῳ. 7. ᾿Επεὶ δὲ 

καὶ ἡ τέχνη κατὰ τοῦτο ἐνδέουσά πως, ὡς ἴσμεν, ὦπται, 30 
ἀντὶ τῆς τῶν πολλῶν ἐπιτιμήσεως τοῦ λόγου ἀλογῆσαι Ὁ 
γένηται, καὶ τῆς περὶ οὔρων ἅψασϑαι καλλίστης πραγμα- 

φείας, τῶν ἀλογωτάτων ἂν δόξειεν, οὕτω δὴ καὶ ποιῶμεν 
᾿ ὧδέ ποϑεν ἡμμένοι τοῦ λόγου. 



Ε 

δι ΐ ΙΟΑΝΝΙΚ ἈΟΤΌΛΒΗ 

Κεφ. γ. ἴοΟιε τρείς αἱ συστατικαὶ καὶ πρῶται ἀρχαὶ τοῦ σώματος. 

1. Τριῶν οὖν ὄντων τῶν μάλιστα τὴν ἀνθρωπίνην 
συνεστώντων ζωήν, καρδίας, ἥπατος καὶ ἐγκεφάλου, καὶ, 
φῇς μὲν καρδίας ἀρχικῆς μᾶλλον οὔσης τούτων καὶ ϑή- 

ὁ σαυροῦ «τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος καὶ αὐτοῦ δὴ τοῦ ζωτι- 
κοῦ τόνου, καϑ᾽ ἃς ἂν εὐχῃ ταῦτα ὄντα διαϑέσεις, ὑπο--: 
σημαινούσης διὰ τῆς τῶν ἀρτηρίων ἀεικινησίας, οὐχ ἧττον 
μέντοι. καὶ τἄλλα τῶν ἀξιολόγων παϑῶν τῶν ἐπεὶ διαφόροις 

τοῦ σώματος μέρεσιν γενομένων, ἅτε κοινωνοῦσιν ὡς ἀρ- 

10 χηγοῦ τῆς καρδίας. ὥὩ. Τοῦ δ᾽ ἥπατος δευτέρου μὲν ἀξιώ-- 

μιατε στεφυκότος, ἐπικεκοινωνηκότος μέντοι καὶ αὐτοῦ τοῦ 

ἀπὸ τῆς καρδίας ἐμφύτου ϑερμοῦ, μᾶλλον τῶν ἄλλων 
μορίων διὰ τῆς κοίλης οὕτω καλουμένης φλεβός" ἀρχῆς δὲ 
τῶν φλεβῶν τυγχάνοντος καὶ τὴν αἱματοστοιητικὴν ἐμυπεε-- 

τὖ σιστευμένου δύναμιν παρὰ τοῦ δημιουργοῦ τῆς φύσεως. 

3. ᾿Επὶ τούτοις δὲ τρίτου φοῦ ἐγκεφάλου, τήν τε κίνησιν 
καὶ αἴσϑησιν καὶ ἡ ἡγεμονικὴν ἐνέργειαν ἐν Ύ ΡΟΝΟΝ τῷ. 

σώματι, ἐπικοινωνούντων μέντοι τῶν τριῶν καὶ τοῖς ἀλλή-- 

λων συμπασχόντων πάϑεσιν, ἅτε μιᾶς οὔσης ἐν πᾶσι τῆς 
30 συρροίας τς καὶ συμπνοίας. 4. “Ἡμεῖς περὶ. τῆς ἐν ἥπατι 

μᾶλλον ἐρεῖν προυϑέμεϑα δυνάμεως, εἴ 78 φὸ μὲν ἧπαρ 
τὴν αἱ μιατοποιητεκὴν κδηλήρωται δύναμιν ὑπὸ τῆς φύσεως, 
τὸ δ᾽ οὖρον αἵματος περιήϑημα πέφυκεν. ὅ. ᾿Α,Ι͂λλ᾽ ἕνα ὁ 
λόγος σαφέστερος ἢ, δίκαιον ἄν εἴη πρῶτον φάναι περὶ 

"τῆς τοῦ αἵματος κατασκευῆς, εἶϑ'᾽ οὕτως καὶ περὶ οὔρου,. 
καϑ' εἱρμὸν τινα τοῦ λόγου προβαίνοντος... 

Κεφ. δ. Περὶ τῆς τοῦ αἵματος καὶ τῆς τῶν λοιπῶν χυμῶν κατασκευῆς, 

ἐν ᾧ καὶ περὶ οὔρων γενέσεως... 

“κω δὴ τῆς τροφῆς ἐν γαστρὶ ἀλλοιωϑείσης, φε καὶ 

80 πεφϑείσης; ἐπειδήπερ αἱ εσαραϊκαὶ καλούμεναι φλέβες 

τὴν ἀρχὴν ἀφ᾽ ἥπατος λαβοῦσαι διὰ τῆς σφελόχιαίας οὕτω 

καλουμένης φλεβὸς αὐτήν τε τὴν γαστέρα καὶ τὰ μετ᾽ αὐ- 

τὴν ἐκμυζῶσιν ὄνσερα, καὶ οἷον βϑάλλουσι, «0 καϑαρώτε- 

ρον ὡς δ ἠθμοῦ τῆς χυλοποιηϑείσης τροφῆς ἐπεσπιώμεναι, ' 

Ἂν διαπορϑμούουσαι δὲ ταύτην ἔπὶ τὰ κοῖλα τοῦ ἥστατος τῇ 
᾿ αἱματοστοϊητικῇ δυνάμει παραδιδόασιν, ἐπειδὼν μηδὲν ἐμ- 

7 
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ποδὼν τυγχάνον ἦ, εἰς αἷμα ταύτης ἠλλοιωμένης. ὃ. Ὅσον 
μὲν οὖν λεπιτόν τε καὶ δριμύτερον πέφυκεν, ἐκεῖ που παρὰ 
τὰ κυρτὰ φοῦ ἥπατος ἡ χοληδόχος κύστις ἐνιδρυσμένη 
ἀνιμάταί φε καὶ ἐφέλκεται, βραχέως πάνυ καὶ τούτου κατά 

τινα, ὡς οἶμαι, χρείαν » διαπτερευγότος τὴν ἀκριβῆ διάκρι- 9 

σιν. 8. Εἴ τι δὲ τοῦ γεώδους τε καὶ μελαγχολικοῦ τελοίη 

“χυμοῦ ἐν αἵματε, τοῦϑ᾽ ὃ σπλὴν ἀντιπαρσακείμενος ἐπι-- ἀν Ἂν" ῆ ρακειμ 
σπῶται, φυσικαῖς τισιν ὁλκαῖς ἑκάστου τὸ ἴδιον ἐπισπωμέ- 
γου. 4. Τρίτος ἐσεὶ τούτους ὃ ὀρρώδης χυμὸς ἐπιλείτεδται" 
ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοῦ που καὶ οὗτος ὁ χυμὸς ἀποκενοῦται, ἀλλ᾽ ΄ὸ 

εἰς μεῖζον τι καὶ χρειωδέστερον ἀπεταμιεύϑη τῇ φύσει. 

ὃ. ᾿Επεὶ γὰρ ὅτε λόγος καὶ ἡ αἴσϑησις τὸ αἷμα οἷδε πα- 
᾿ χύτερον καὶ μή ῥᾳδίως τῶν φλεβίων διαπεραιούμενον, ὁ δ᾽ 
ὀρρώδης οὗτος χυμὸς λεπτός τε "καὶ εὐδίοδος πέφυκε, τὸ 
ἀδιάκριτον ἐπὶ τούτῳ ἡ φύσις ἔτε φυλάξασα, καὶ διὰ τῶν τ 
κοίλων τοῦ ἥπατος ἐπὶ τὸ κυρτὰ μεταβίβασα, καὶ τῇ κοιλῆ 
φλεβὶ συνάψασα ἐφηγουμένῳ τῷ ὀρρώδει χυμῷ, κακεῖϑεν 
ἔτι συνημμένους μικρόν τι παραλλάξασα τοὺς χυμους ἐπὶ 
τῷ λαβδοειδεῖ τῆς κοιλῆς φλεβὸς τὸ μὲν ὀρρῶδες τοῖς νε- 
φροῖς καϑέλκειν τε καὶ διακρίνειν δίδωσιν" ὅσον δ᾽ αἵματος :0 

᾿ σέφυκε διά τε τῆς λαβδοειδοῦς καὶ τῆς εὐϑυὺ χωρούσης 
- φῆς καρδίας ταῖς ἐφεξῆς φλεψὶ κατακερματιζόμενον διανέμει. 

θ. Ὃ δὴ (βο. αἴμιᾳ) κἀπὶ τὰ βαϑύτερα χωροῦν ἐντεῦϑεν τοῦ 
σώματος εἰς σαρκὸς ἀλλοίωσιν κατεπείγεται, μηκέτι τὴν 
σροτέραν διατηροῦν ἐρυϑρότητα, ἀλλ᾽ εἰς ὑφειμένην μετα-- 15 
στίσστον λευκότητα ὑτιὸ τῆς τετάρτης οὕτω πέψεως καλου- 
μένης. Ἧ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἡ μὲν τοιαύτῃ τετάρτῃ πέψις ἐς ὑφει-- 
μένην πάνυ ἐρυϑρότητα τὴν τοῦ αἵματος χροιὰν μετατί-- 

ϑησι καὶ οἵα ἡ τῆς σαρκός, ἐν ταύτῃ γὰρ τὸ τέλος τῆς 
φροφῆς, καὶ τῷ λοιπῷ τῶν ὁμοιομερῶν καϑέστηκε κατα-- 30 

λόγῳ, ὅσον μὲν ἀρμιόζον καὶ ὠκραιφνὲς ἐκεῖ που προσφυὲν 
δροσοειδῶς. ἐξομοιοῦται ἀρρήτοις οἰκονομίαις φύσεως. 
8. ᾿Επεὶ δὲ καὶ περιττὸν εἰκὸς ἐκεῖϑεν ἡϑροῖσϑαι τῇ ἀκρι- 

, ’ - ᾿ - ᾽ 

βείᾳ δηλονότι τῆς τοιαύτης πέψεως, τοῦτο λεστότερόν τε 
καὶ ἀερωδέστερον πεφυκός, διὰ τῆς ἀδήλου οὕτω διαφορή- 35 
ϑὲν διαπνοῆς, ὥχετο λαβὸν τὴν αἴσϑησιν. 9. ᾿Αλλ ἐπειδή 
πέρ τι λέληϑεν ἡμᾶς, καὶ τόδε προσαποδοτέον τῷ λόγω. 
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Κεφ. ε. Περὶ τῶν ἐφ᾽ ἑκάστης τῶν πέψεων ἐκκρινομένων περιττωμάτων. 

1. Τεττάρων οὐσῶν ὡς οἶμαι τῶν γενικῶν πτέψεων ἐν 
διαφόροις τόποις γεγενημένων, ἡ μὲν δὴ πρώτη κατὰ γα- 
στέρα πάντως ἐνεργεῖται, ἡ δὲ δευτέρα κατά τε τὴν στε- 

5 λεχιαίαν φλέβα καὶ τὰ κοῖλα τοῦ ἥπατος, ὥσιτερ ἡ τρίτῃ. 
κατά τὲ τὰ κυρτὰ τοῦ ἥπατος καὶ τὸ ἐφεξῆς φλεβῶδες 

γένος, καί μετ᾽ αὐτὴν ὑστάτη κατὰ τὸ περαιτέρω τοῦ σώ- 
ματος, ὅτε δὴ καὶ πρόσϑεσίς τις καὶ πρόσφυσις καὶ ἐξο- 
μοίωσις γίνεται. 2. Τούτων τῆς μὲν προτέρας τὰ σπε- 

ιοριστά, ὅσα τὸ ἐμεῖσαι καὶ διὰ γαστρὸς χωρεῖ, τῆς δ᾽ αὖ 
δευτέρας οἱ ἑτεροειδεῖς χυμοί, ἐκείνης δὲ τὰ τοῖς οὔροις 
σπαρυφιστάμενα, ὑστάτης δὲ καὶ τετάρτης τά τε διὰ ἀδή- 
λου διαπνοῆς χωροῦντα, λεπτὰ τυγχάνοντα, καὶ τὰ ἐξὰν-- 
ϑοῦντα περὶ τὴν ἐπιφάνειαν παχύτερα. γεγονότα. 9. Κὰν 

15 μὲν οὖν αἱ «έψεις αὗται πᾶσαι. καλῶς τὸ σφῶν αὐτῶν 
ἔργον διασκευάσωσι, τά τὸ οὖρα τὴν ἀρμόξουσαν χροιάν 
φὲ καὶ σύστασιν ὑποφαίνουσι καὶ τὰ παρυφιστάμενα τὸν 

οἰκεῖον ἔχοντα πόπον, λεῖα καὶ ὁμαλὰ ἐπιδείενυνται. 

4. Οὖρον γάρ φῇσεν “Ἱπποκράτης ἄριστον τὸ λευκὴν καὶ 

20 λείην καὶ ὁμαλὴν. σὴν ὑπόστασιν ἔ ἔχον ἄλλοι δέ τινες σιρὸς 

ἀπαρτισμὸν τὸν ὅρον προάγοντες, οὖρον ἔφασαν ἄριστον 
τῷ κατὰ πάντα εὐκράτῳ ἀνθρώπῳ, τὸ τῷ πλήϑει μὲν 
ἀναλόγως ἔχον τῷ πινομένῳ, χροιὼν δὲ ὑπόσυρρον ἢ ὑπό- 
ἕανϑον, ὑπόστασιν δὲ λευκὴν καὶ λείαν καὶ ὁμαλήν. 

26. Καϑ᾽ ἃς γὰρ ἂν πέψεις τύχῃ διαμαρτὸν τὸ αἷμα τοῦ 
δέοντος, καὶ τὸ οὖρον σαφῶς συμμεταβάλλεται, καὶ ἐφ᾽ 

αἷς τισιν αἰτίαις δίδωσιν ἐξευρίσκδιν. 0. ᾿δ'πεὶ γὰρ τοῦ 
διὰ παντὸς χωφοῦντος χυμοῦ τοῦ σώματος τὸ περιττὸ 

- συνεκκρενόμενα φαίνεναι ταῖς ἀμίσιν, εἰκότως ἄν ἀποδεί-- 
30 ἐανν φαὕῦτα τὰ περὶ τὰς πέψεις πλημμελήματα γεγονότα. 

7εἡΜβοτεορ γορ ἐπὶ τὧν ὠποστημάτων. » ἂν μὲν λευκὸν καὶ 
λεῖον καὶ βραχύ τι ἢ οὐδὲν ὄζον ὑπορρέῃ τὸ πύον καὶ 
μηδέ τινὰ ἑτεροειδῇ ἐμφερόμενα ἔχη, ἀγαϑὴν τοῦ ἕλκους 
ὑποδείπνυσι γεγονέναι τὴν πέψιν" εἴ τὶ δέ που τούτων 

36 λέλεισυται, διημαρτῆσϑαι καὶ σὴν πέψιν δηλοῖ, ὥστε ἐντεῦ- 

,ϑὲν διδόναι οἴεσϑαι, ἤτοι κακοηϑευϑῆναι τὸ ἕλκος, ἢ χρο- 

γνίσαι, ἢ μελανϑῆναι, ἤ τι ἕτερον μεῖζον ἢ μεῖον παϑεῖν 
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ὠναλόγως τῇ διαμαρτίᾳ τῆς πέψεως" οὕτω δὴ καπὶ τῶν 

οὔρων προσήκει σκέπιφεσϑαι. 8. Τὰ τὲ γάρ ποσὰ τῶν 

οὔρων μὴ φυλάττοντα τήν ἀναλογίαν, αἵ τε συστάσεις 

ἐκσετεφευγυῖαι τὸ σύμμερον, τὰ δὲ χρώματα τῆς βαφῆς 

ἐπίτασίν τὲ καὶ ὕφεσιν προσλαβόντα, τὰ δὲ παρυφιστά- 

μενα μήτε χρῶμα μήτε σύστασιν μήτε μὴν τόπον μήτε 
᾿ λειότητα τηροῦντα καὶ ὁμαλότητα, εἰκότως ἄν σημάνγειεν 

ἐκφυγόντα τὸ κατὸ φύσιν τε καὶ σύμμεερον ὁποιανδήτινα 
βλάβην ἐπιγεγονέναι τῷ σώματι" τάς τὲ χὰὼρ ἐπιταϑείσας 
δυσκραωσίας ὁμοιομερῶν 48 παὶ ἀπειίας καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ΄΄ὸ 

κατὰ μέρος ἀξιολόγων παϑῶν αὐτὰ. δὴ τὼ οὖρα σημα- 
ψοῦσι ταῖς ἐξευρημέναις μεϑόδοις κεχρημένῳ. 

Κεφ. ς΄. Πρὸς τοὺς ἀνόητον οἱομένους τὴν ἐκ τῶν οὔρων ἐπέσπεψιν. 

ΟἽ. ᾿Επεὶ δὲ τινες ὡς ἀνόητον τὴν περὶ οὔρων ἀπο- 
στρέφονταε πραγμανείαν καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν εἰς διάγνωσιν ἢ ι5 
πρόγνωσιν λυσιτελεῖν διατείνονται ὑῶν καὶ ἵππων καὶ 
κυνῶν καὶ ζώων ἄλλων οὔροις τοὺς ἀπειροτέρους ἐξαπα- 
φῶντες, βραχέα ἄττα πρὸς τούτους εἰρηκότες τῶν καϑεξῆς 
ἐχώμεϑα λόγων. 3. ᾿Επειδὴ περιήϑημια αἵματος τὸ οὖρον 

. δῖναι λέλεκται τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα σοφοῖς, ὄναμμα δὲ καὶ 50 

'φὰ ῥηθέντα τῶν ζώων πέφυκε; τί καινὸν ἂν εἴη, εἰ κα- 

ταλληλίαν τινὼ. τὰ οὖρα τούτων πρὸς τὸ τῶν ἀνθρώπων 
χέχτηται: ὃ. Τοσοῦτο μέντοι διενηνοχότα ταῦτα ἀλλήλων 

ἔσται, καϑ᾿ ὅσον οὐχ ἡ αὐτή τις πέψις ἐν πῶσε πέφυκε, 

εἴ γε μήϑ'᾽ αἱ τροφαί, μήτε τὼ γυμνάσια, μήϑ'᾽ αἱ ἔμφυτοι 5 
δυνάμεις τε καὶ πράσεις τοῖς πᾶσιν αἱ αὐταὶ καϑεστήκασι. ἡ 
4, Καὶ τί δεῖ λέγειν ἐπὶ τῶν διαφόρων τῷ εἴδει, ὅπου γε 
καὶ τῶν αὐτῶν «τῷ εἴδει διάφορα ὑγιαινόντων τὰ οὖρα 
δείκνυται διά τὸ τὰς διαφορὰς τῶν τροφῶν τὸ καὶ τῶν 

κράσεων χαὶ ἡλικιῶν, ἐθῶν τε καὶ τόπων, καὶ ὅτι ἂν ἃλ- 30 

λοιοῦν εἰώϑει ἕτερον ἐνίοτε γὰρ ἅπερ ὑγιαίνουσιν ἄλλοις 
ἐπιφαίνεται, ταῦτα νοσοῦσιν ἑτέροις ἐπιδείκνυται. ὅ. Τὰ 

ἷ Ἁ - ᾿ - ᾽ ᾿ς φὲ γὰρ τῶν γερόντων οὖρα, τοῖς νέοις ἐπιφαιγόμενα, μὴ 
καλῶς ἔχειν παραϑηλοῦσι᾽ τά τε τῶν νέων τοῖς γέρουσι 
παρατετράφϑαι φαίνουσι. τὴν ὑγείαν" ἐπί τε τῶν νοσούν- 38 
των πολλὲς ἂν ἴδης οὔρων ϑιαψύσος κατὰ τὰς τῶν γοση- 
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μάτων συμπιπτούσας ποιότητας, ὥὦστε δὴ καὶ συμπεσεῖν 
ἐνίουνε, ἀλόγων ξῴων οὔροις ἐοικέναι τὰ τῶν μὴ καλῶς 
ἐχόντων ἀνθρώπων, καϑαπερεὶ καί φησιν ὁ σοφὸς “ἴππο- 
κράτης “περὶ τῶν ἀνατεταραγμένων οὔρων, ὡς ἐοικότων 

ὑφοῖς τῶν ὑποξυγίων. 6. ᾿Εγω δὲ δὴ καὶ βεβούλευμαι περὶ 

τῶν ἐπὶ συνήϑεσι ξῴοις τεϑεωρημένων διορίσασϑαι οὔρων, 

ἵν᾽ ὅπως μὴ ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα ὁᾳδιουργούντων ἔξαπα- 

τώμεϑα. 7. ᾿Αλλὰ ἐπειδὴ τὸ μὲν ἀντιπαίζειν οὕτω πρὸς 
τοὺς κατὰ τῆς φύσεως μωραίνοντας ἀνθρώπους ἄκαιρον 

10 ἐνομίσϑη πάμπαν, σχολὴ δ᾽ ἂν εἴη, εἴ τις πειρῶτο τὴν 

τέχνην δοχιμάξζειν ἐντεῦϑεν, καὶ ταῦτά γε συνιείς, ὡς 
ἐνδέχεται συμπεσεῖν τῷ εἴδει τὰ τῶν ἀλόγων ζῴων τοῖς 
ἀνϑρωπίνοις οὔροις ἐφ᾽ οἵαις δή τισι διαϑέσεσι, τὸ μὲν 
οὖν οὕτως ἀκαιρολογεῖν πάνυ πάρεργον ἡγησάμενος, ἀρ- 

1 κοῦντα δὲ σιροδιασημηνάμενος τοῖς στειρωμένοις παίζειν 
ἐν οὐ παικτοῖς, τὸν περὶ τούτων ἀφῆκα λόγον" ἑξῆς δ᾽ ἂν 
εἴη δέον ἐπιέναι τῷ λόγῳ. 

Κεφ. ζ. Οτι οὐδὲν αὐταρκὲς τῶν σημειωτικῶν ἃς τὴν καϑόλου τῶν 

παϑῶν ἐπίσκεψιν. 

10 1. Τῷ τοίνυν ἀκριβῶς διαγιγνώσκειν σὲ καὶ προγι- 
γνώσκειν αἱρουμένῳ τῶν παϑῶν τὰ συμβαίνοντα, οὐ μό-᾿ 
γον οὔρων ἐπισκέσσεσϑαι προσήκει διαφοράς, ὅπου γε καὶ 
αὐτῶν μόνων ἀρκούντων εἰς τὴν τῶν λυπούντων παϑῶν 
ἐπίσκεψιν, ἀλλὰ καὶ σφυγμῶν αὐτῶν ἄπτεσϑαι καὶ διαχω- 

46 ρήματα καϑοράν καὶ κίνησιν ἀναπνοῆς, ἔτι δὲ ϑέσιν προσ-- 

ὠπου, καὶ τοῦ παντὸς κατάκλισιν σώματος, καὶ αὐτῆς δὴ 
᾿ φῆς γλώττης προσφοράς, ἵνα τὸ οἰκεῖον ἀμέσως ἐπιχορη- 

γοῦντος ἑκάστου, καὶ μὴ ταῖς ἀλλήλων συμπαϑιείαις ἐστι- 
κρινομένων, ἀσφαλὴς ἀποδοθϑείη ἥ τὸ πρόγνωσις καὶ ἡ 

30 διάγνωσις. ὃ. Οἱ μὲν γὰρ σφυγμοὲ πρώτως τὸ ποσὸν τῆς 
φὸ ϑερμότητος καὶ ψυχρότητος σημανοῦσι" τὰ δ᾽ οὖρα τό 
τε ποσὸν καὶ τὴν ποιότήτα τῶν χυμῶν, τὰ τὸ διαχωρή-- 
ματα τῆς γαστρὸς τὰς πέψεις καὶ ἀπεψίας, αἱ δὲ δὴ νον 

φοραὶ τοῦ λόγου τὴν ἡ ἡγεμονικὴν ἐνέργειαν, αἱ δὲ ποιαὶ 

35 κατακλίσεις τοῦ σώματος καὶ τοῦ παντὸς προσώπου δια- 
ϑέσεις ἀλλας[οἱ σημαίνουσι, καϑὼς ἐξ ἄλλων βιβλίων 
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ἐστὶ μαϑεῖν. 8. Οὔτε οἱ σφυγμοὶ γὰρ πάντ᾿ ἀκριβῶς 
στἀαραγυμνῶσι τὰ πάϑη, οὔϑ'᾽ αἱ ἐπιχωρήσεις τῆς γαστρός, 
οὔτε τὰ οὖρα οὔτε τὰ ἄλλα, ἃ δὴ πρὸς διάγνωσιν τῶν 

χατεχόντων παϑῶν ἐξεύρηνται" ἀλλὰ ἄλλα μᾶλλον ἑτέρων 
ἑτοιμότερα πρὸς τὴν τῶν παϑῶν διάγνωσιν γίνεται. 4. Τῷ 9 
γὲ μὴν λόγῳ τῆς κοινωνίας καὶ τῇ διὰ πάντων αεἰφίξει τῶν 
χυμῶν καὶ τοῦ πνεύματος; οὐ διαλανϑάνει ῥφδίως τῶν 
παϑὼν τὰ γινόμενα, καὶ φοσούτῳ ἐς. καϑολικὴν τῶν παᾶ-- 

ϑῶν ἐπίσκεψιν ἢ τῶν οὔρων ϑεωρία. εὕρηται μιδτὰ τοὺς 
σφυγμούς, ὅσω καὶ μετὰ τὸ σνεῦμα διὰ πάντων ἡ τῶν τὸ 

“χυμῶν οὐσία δια ἐροῤῥηδοι ὅ. Τοσοῦτο δὲ ἀσφυιλέστερόν 

τὸ καὶ πρόχειρον ἡ ἐν τοῖς οὔροις μέϑοδος τῆς ἐπὶ τοὺς 

σφυγμοὺς καϑέστηκεν, ὅσον ὑπ ὄψιν μὲν αὕτη τὸ πᾶν 
ἐχείϑησιν, ὑπὸ ἁφὴν δὲ ἐκείνη προστίϑησι. 6. 1 μὲν 
οὖν ὄψει κρίνειν καὶ τὸ μὴ πάμπαν ἀκριβῆ τὴν γνῶσιν, τὸ 
ὑάδιον ἴσως, ὥστε καὶ διαγνωσϑείη ὧν προχείρως τούτῳ 
τὰ λεγόμενα. τὸ δ᾽ ἀφῇ σφυγμῶν τὰ πάϑη διοιγινώσκειν 
ἐθέλειν νοῦ τε δεῖ καϑαροῦ καὶ εὐαισϑήσεως χειρὸς καὶ 
σροσοχῆς ἴσως ἐσχάτης, ἵν᾽ ἀκριβῶς μιετροίη τὸ τῶν κινής- 
σεων διαστήματα καὶ τοὺς τῶν ἡσυχειῶν χρόνους, καὶ τὰἰς :ὸ 
φῶν παρεμσισιτόνέων στυκγότητας καὶ ἀλλ΄ ὅσα ἢ περὶ 

αὐτῶν διέξεισι πραγματεία, ἀκριβῆ μὲν ὄντα καταλη- 

φϑέντα εἰς τὴν τῶν κατεχόντων παϑῶν διάγνωσιν, δυσχερῆ 
δ᾽ ὅμως πρὸς κατάληψιν πεφυκότα. ἴ. Καὶ τὸν μὲν ἀμι- 

φότερα εἰδότα βραχύ τι ἂν οἶμαι διαδράση ἔς τὲ πρόγνω- Ὁ 
σιν καὶ διάγνωσιν, ϑατέρου δὲ τῷ λειστομένῳ πολλὴ ἂν 
ἕποιτο ἡ διαμιαρτεία, οὐχ ἧττον ἐς διάγνωσιν τῆς «τερὲ 

τῶν οὔρων ϑεωρίας τῆς περὶ τῶν σφυγμῶν συντελούσης. 
8. ᾿“λλὰ ταῦτα μὲν ὧδε κείσϑω. νῦν δὲ ἐστεὶ στερὶ οὔρων 
διαφορᾶς εἰπεῖν προυϑέμεϑα, περὶ διαφορᾶς, χρωμάτων 30 

σιρώτως εἰπόντες καὶ περὶ τῶν λοιπῶν εἶϑ᾽ οὕτως γενῶν 
ἐροῦμεν, ὅσα δῆτα τοῖς οὔροις ἐμφαίνεται. 

Κεφ. ἡ. Περὶ διαφορᾶς τῶν κατὰ τὸ χῦμα χρωμάτων, 

1. .ςὉπόσα τοίνυν εἴδη χρωμάτων τοῖς οὔροις ἐμφαί- 
ο γεται, καϑ᾽ ἕκαστον μὲν οὐ ῥάδιον ἐστε φάναι, ταῖς πτολ- 35 
᾿λαῖς τῶν χυμῶν συμπλοκαῖς τὲ καὶ πέψεσι πολλῶν καὶ 
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«ὧν χρωμάτων ἐπιδεικνυμένων. 2. "Ἐνεστί γε μὴν τῶν 
καιριωτέρων διορισϑέντων τῷ λόγῳ, ἐκ τούτων ὡς ἀπό 
φινωὼν ὡρισμένων σημείων καὶ τῶν λοιπῶν καταστοχά- 
ζεοϑαι χρωμάτων, μὴ διορισϑέντων τῷ λόγῳ, ὀνομάτων 

5 οἰχείων ἀπορίᾳ. 8. Τῶν οἴρων τοίνυν τὰ μὲν λευκά, τὰ 
δ᾽ ὠχρά, τὰ δὲ πυρρά, τὰ δὲ ξανϑά, ἕτερα δὲ ἐρυϑρώ, τὸ 
δ᾽ οἰνωστὰ κυανά τε ἐπὶ τούτοις καὶ χλωρὰ καὶ μέλαινα 
φαίνεται, οὐκ ἐν τούτοις τῶν πάντων ἀπαρτιζομένων χρω- 
μάτων, ἀλλ᾽ ἐκ τούτων καὶ ἐμμέσων τὲ καὶ παραμέσων 
«ε« ’ ΕῚ - Ω Υ͂ -" 

τὸ ὡς πλείιόνὼν ἐντεῦϑεν ἐπισυνηγμένων χρωμάτων. 4. Τὼν. 

οὖν λευκῶν οὔρων τὰ μὲν κρυσταλλοειδῇ, τὰὶ δὲ χιονοειδῆ, 
τὰ δὲ ὡς ἀκραιφνὲς ὕδωρ πέφυκε, καὶ ταῦτα μὲν ἐσχάτης 
ἂν εἴη λευκότητος. ὅ. ᾿Επεὶ δὲ τάς τε ἐπιτάσεις καὶ τὰς 

᾿ὑφέσεις ἐπιδέχεται τὰ γενικὰ τῶν χρωμάτων, τὰ δὲ δὴ 
ι5 ῥηθέντα ἐπιτεταμένης ἄν εἴη λευκότητος, ἐπὶ τούτοις 

σροσϑώμεν τῷ λόγῳ καὶ ὅσα δῆτα ὑφειμένης λευκότητος 
σσέφυκεν. θ. ᾿Επειδὰν τοίνυν τῆς ἄκρας λευκότητος ὑφίη- 

᾿Φαὶ η χροία, τὸ γαλακτῶδες οὕτω καλούμενον ἀπὸ φτοῦ 
ἐοικέναι γάλακτε παρασκευάζει κρεῖττον μὲν ὃν τοῦ τὸ 

20 δατώδους καὶ κρυσταλλοειδοῦς, φτοῦ δ᾽ αὖ γλαυκοῦ φόσον 

λειπόμενον. 7. Αὐτὸ γὼρ ἴσως μετὰ τὸ γαλαπκτῶδες; 

ὅσον τὸ χαρωποὸν ἐκπέφευγε τοῦ γλαυκοῦ τὴν λευκότητα, 
καὶ γλαυκὸν ευὲν πέφυκεν οἷον τὸ διαυγές ἐστι κέρας, 'χα- 
ροπὸν δέ, ὃ καμήλων ὑπολεύκοις ἐρίοις ἔοικεν, εἶτ᾽ οὖν 

45 ὀψυχίτῃ οὕτω πως πολουμένῳ λίϑῳ. 8. ᾿4λλ᾽ ἐπειδάν 

τινὰ βαφὴν τὰ οὖρα δέξηται {0 ΞΕ. ἢ τῆς ἀπεψίας ἔπστε-- 

φευγότα, ὕπωχρα μὲν τὰ πρῶτα γίνεται, προϊόντα δὲ καὶ ᾿ 
ὠχρά, ἀλλὰ τὰ μὲν μετρίως ξεσάσης χυμένης χυλῷ ἐῴπει, 

ἐκεῖνα δ᾽ αὖ καὶ πάνυ ζεσάσης, εἰ δὲ γε βούλοιο καὶ οἷον 

380 φὸ ἀπὸ τῆς ῥοιᾶς τοῦ φλοιοῦ τὲ καὶ στερικάρστου ξέσανέος 

ἐκείνως ὑγρὸν νόμισον. 9. Οὐ διοίσομαι γὰρ τῶν τὸ χυ- 
λῶν πολλῴ ἐοικότων καὶ τοῦ τῆς ὠχρότητος ὀνόματος, μὴ 

ϑιαπεφευγότος τῇ συνηϑείᾳ τοὺς πλείστους. 10. Εἴ γε 

μὴν καὶ τῆς οὕτω πως καλουμένης ὠχρᾶς μέτριον. σροσ-- 
35 εμυβάλης χυμῷ. ὀρρώδει, ὕπωχρα ποιήσεις τά χρώμανα᾽ 

συλέον. δὲ προσεμβαλὼν, φῆς ὠχρᾶς, καὶ ὠχρὰ τὰ χρώ- 
ματα παταστήσεις ατρ ἑτέρων. ϑάτερα προσονομασϑέντα. 

φὶ 7 Ἄ»- ἡ 

᾿-» 
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11. ᾿Επειδὰν μέντοι πλείονι ἐπιχρώσῃ βαφῇ 'τὴν ὠχρό- 
φητα, τῆς πέψεως προχωρούσης, τὰ ὑπόπυρρα τῶν οὔρων, 

δὴ καὶ σύμμετρα ὁ λόγος οἶδε, κατασκευάζονται, μὴ 
πάμσιαν ἀκιβδήλῳ προσεοικότα χρυσῷ. ἰῷ. 10 δ᾽ ἐπὶ 
τούτοις οὖρον, πυρρὸν καλούμενον μᾶλλον εὐροίξω καὶ 5 
καϑαρῷ χρυσίῳ ἐῴκει. 18, Μάϑοις δ᾽ ἂν. ἴσως τοῦτο τοῖς 
τῶν πλουσίων παρακόψας ταμείοις, εἰ μὴ παρα σοι χου- 
σὸς παϑαρὸς. καϑέστηκεν. 14. Ὑποόξανϑον μετὰ ταῦτα 

χνίκῳ τὴν χροιὰν ἐοικός. Καὶ ἴσασιν οἱ πολλοὶ τὸ τοῦ 

ν᾿ Υ̓ 

φυτοῦ κνίκου ἄνϑος, οἶμαι, ὅπερ ὡς ὑπσποστεσυτωκὸς ἐστι ιὸ 
᾽ - ἀδ ΩΣ Ὁ» - ΄ “ ἐς ἐπ 

φῇ χροιᾷ τοῦ ἀνϑους τοῦ. κρόκου, ὥστε ἐκεῖϑεν δεῖ συλλο-- 
ὰ ες Γ [2 [ὦ Ἁ 

γίζεσϑαι περὶ ὑποξανϑου χρώματος. 1ὅ. 10 γ8ὲ μὴν 
2 - κ , ᾿ , - 

ἀκριβῶς ξανϑον κατα μηδέν τι διενηνοχὸς φαῖνδται τοῦ 

Κωρυκείου κρόκου, τοῦ ἐπ᾽ ἄλλοις τόποὶς τούτου διενεγκό- 
- - , 2 εν 2 ἃς ὅσος , ἤ 

τος τῇ τοῦ χρώματος ἀκριβείᾳ. 16. “λλ ἵνα μή τε πα- ιὸ 

ϑθὴξ ὠνϑρώπινον σιολὺ διενεγκόντα τοῦτον . οἰηϑεὶς φῴ 

χρώματι, φῶν λοιπῶν τῷ ξένῳ τοῦ ὀνόματος, ἐγώ σοι τὸν 

ἀπὸ τοῦ ᾿Α1ϑὼ παραϑήσω κομιζόμενον καὶ τῷ ἐκείνου 

στοίχει χρώματι, πλὴν οὐχὶ τοῖς φαινομένοις ἔν τὸ κρνίκῳ 

καὶ κρόκῳ δεῖ σε προσέχειν χρώμασι», ἐπιεὶ στολλῷ ἄν δια- τὸ 
“μάρτης τοῦ δέοντος. ὑπερυϑρὰ γὰρ καὶ ἐρυϑρὰ ἤδη τὰ 
ἐκείνων χρώματα πέφυκεν, ἀλλὰ τοῖς ἐξ ἐκείνων ὑγρῷ λυο- 
μένων χρώμασι. 17. Μετὰ ταῦτα τὸ ὑπέρυϑρον καὶ ἐρυ- 
ϑρὸν τοῦ ἀρύμρκος πέφυκεν, οἷς δῆτα ἀρκέσει μὲν ἐς 
παράσνασιν καὶ τὰ φαινόμενα, χαϑαάτιερ εἴρηται; χρώματα 35 
τοῦ τε κνίκου καὶ κρόκου. μιάϑοις δ᾽ ἂν τῇ τε ᾿4ρμνενίῷῳ 
βώλω καὶ τῇ “ημνίᾳ σφραγίτιδι τὰ ὑπέρυϑρα προβάλλων. 

18. Τὰ δ᾽ ἐρυϑρὰ καὶ φοινιχὰ τοῦ χρώματος φῶν ὁπωρῶν 

ταῖς ἐρυϑρὼ προβαλλομέναις γρώματα κεράσοις δηλονότι 

καὶ μήλοις καί τίσι παραπλησίοις, ὧν τῇ τελειότητι τῆς 30 

ἐπιφανείας καὶ τῇ πέψει καὶ τὸ χρώματα διενεγκεῖν δὸ- 
“κοῦσι. 19. 710 οἰνωστοὸν ἐπὶ τούτοις ἀπὸ τε τῶν μελαντέ- 

τρῶν οἴνων τοὔνομα ἐσχηκος καὶ οἷον πεφυκὸς τὸ χρῶμα 

Τ᾽ τοῦ ἥστατος;" ὥστ᾽ ἐντεῦϑεν δεὶ τὸν συνετὸν λογιζόμενον 

πολλάκις μὲν ἧπαρ ἑωρακότα 'ζῴου ἀλόγου εἰ μὴ. ἀνϑρώ- 3 

παοῦ, Ὑτολλάκις δ᾽ ἐσεισείοντα τοιοῦτον οἶνον, εἴτ᾽ οὖν ἑωρα- 

᾿κόξα τὸν περὶ τοῦ οἰνωποῦ χρώματος λογίζεσθαι λόγον. 
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20. Μέμνημαι γὰρ καὶ ἔγωγε τοιοῦτον ἐν ἀγορᾷ πολλάκις 
ἑωρακοὶς ἀπ ἐμστόρων κομιζόμενον οἶνον, ὃς ἐπὶ τοσούτῳ 
κέχρωται τῷ οἰνωπῷ τοῦ χρώματος, ὥστε τοῖς μὲν ἀγγεί-- 

οις, οἷς κεκόμιστο, τοῦ οἰκείου μετεδίδου χρώματος" βρα- 
εχὺς δὲ ὕδατι πολλῷ μιγνύμενος ἔτε ἐρυϑρὸς τῷ χρώματε 
διεφαίνετο. 21. Τό γε μὴν κυανοῦν τοῦ χρώματος ἐξ 
ἐπιταϑέντος εὲν οἰνωποῦ γέγονεν ἴσως, μάλιστα δ᾽ ἐῴκει 
σειραίῳ, ὃ δὴ καὶ ἕψημα ὁ λόγος οἶδε. 22. Τοῦτο δὲ 
πέφυκε, τοιοῦτον, ἐπειδή φινες ἀμφιγγνοήσαιεν ἂν ἔτι τοῦτο, 

᾿οτὸ ἀπὸ γλεύκους ἐς ἀποτρίτωσιν ἑψημένου γινόμενον. 

σροσεπιϑείης δὲ τῇ σαφηνείᾳ τοῦ χρώματος καὶ τὸ τοῦ 
κάρπου τῆς κεράσου, ὃ δὴ μάλιστα πρὸς τὸ μελάντερον 
ἐπινένευκεν. 38. ᾿Επεὶ δὲ καὶ τὸν περὶ κυανοῦ χρώματος 
ἱκανῶς ἔχεις λόγον, καὶ περὶ τῶν λοιπῶν νῦν μάνϑανε" 

15 τὸ τοίνυν φαιὸν ἐπίδηλον οἶμαι γεγονέναι τοῖς πᾶσιν ἐξ 
ἀκράτου λευκοῦ καὶ μέλανος συγκραϑέν. 24. Εἰ δὲ καὶ τῇ 

αἰσϑήσει τοῦτο μαϑεῖν ἐϑέλεις, ψιμμίϑιον ἢ λευκὴν πάνυ 
τίτανον ἤ τι παραπλησίων μελανί τὲ καὶ πίσσῃ καὶ 

ἀσφάλτῳ καί τισιν ἀκράτοις μέλασιν ἑνώσας χρώμασιν ἐσο- 
0 στάϑμοις, τὸ φαιὸν ἂν ὧδε γνοίης χρῶμα γινόμενον. 

2ὅ. ᾿Ζλλὰ δὴ περὶ χλωρῶν ὧδ᾽ εἰρηκότες πρῶτον καὶ ἐλαίω-- 
δῶν, περὶ πελιδνὼν εἶϑ᾽ οὕτως καὶ μελανῶν ἐροῦμεν. 
20. Τῶν τοίνυν χλωρῶν χρωμάτων τὰ μὲν χραμβίζοντά 
εἰσι, τὰ δ᾽ αὖ χλοάζοντα, ἰώδη τε καὶ σμαραγδίξζοντα, ὥστ᾽ 

6 ἐξ ὧν παρωγνομάσϑησαν, ταῦτα δὴ καὶ μανϑάνειν τοῖς 
ἐκείνων χρώμασι, ταῦτα δὴ παραβάλλοντα. 27. ᾿Αλλὰ δὴ 
καὶ τῶν ἐλαιωδῶν οὕτω κοινῷ τῷ γένει καλουμένων οὔρων 

τὰ μὲν ἐλαιοφανῆ, τὰ δὲ ἐλαιόχροα, τὰ δ᾽ ἐλαιώδη ὁμωνύ-- 
μὼς τῷ κοινῷ λέγεται γένει. 38. Τούτων δὲ τῶν τριῶν΄ 

30 φοῦ μὲν σιρώτου ἔτι ὠμφισβητεῖται, τὸ χρῶμα, εἴϑ᾽ ὑδα- 
τῶδες ἢ ἐλαιῶδες εἴη τῇ τοῦ χρωννῦντος φοῦτο λεπτότητι" 
τοῦ δὲ δευτέρου" ἤδη ἐπίδηλον ὡς ἤδη τὴν χροιὰν ἐπιτεί-- 

Ψψαντος" ὃ δ᾽ ἐλαιῶδες ὁ λόγος ὥῤισε;, φῇ τοῦ ἐλαίου μάλι- 
᾿σταὰ προσέοικε χροιᾷ, πλὴν οὐχὶ τῶν παχέων τούτων καὶ 
βϑεὐῷ χρώματι ἐπιτεταμένων, ἀλλὰ τῶν μάλιστα λεπτῶν. 

ἐκεῖνα γὰρ τοῖς ὑπὸ τὸ χλωρὸν ἀρμόξει μᾶλλον εἴδεσιν. 
29. ᾿Επεὶ δ᾽ ἱκανῶς καὶ τὸν περὶ χλωρῶν καὶ ἐλαιωδῶν 

" 
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οὔρων ἐν διαφοραῖς ἐξεϑέμεϑω λόγον, ἑξῆς ἐσιὲ τῶν πε- 

λιδνῶν τῷ λόγῳ ἴωμεν καὶ μελάνων φαινομένων οὔρων. 

80. Τὸ τοίνυν πελιδνὸν τοῦ χρώματος μολιβδόχρουν μὲν 
ἂν εἴπῃ τις σαφηνίζων τὸν λόγον, ὥστε ἐκεῖϑεν δεῖ καὶ 
σερὶ τούτων στοχάζεσϑαι. 31. Ἰοσούτῳ δὲ πιροσνένευκε 5 
τῷ μέλανι χρώματι, ὅσον, οἶμαι, λέλειπται τοῦ φαιοῦ, 
ὥστε καὶ εἰ διπελασίῳ λόγον ἕξει, τὰ μέλανα πρὸς τὰ λευκὰ 
χρώματα, τῇ συνϑήκῃ, ἂν πελιδνὰ ἐντεῦϑεν ὀφϑείη χρω- 
ματα, καὶ πελιδνὰ τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. 32. Μέλανα δὲ οὐδεὶς 
ἄν ἀγνοήσῃ χρώματα πᾶσιν ἔκδηλα γεγονότα. προσήκει τὸ 
τοίνυν ἐντεῦϑεν τῷ περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδαίῳ ἐπινοῆσαι 

μὲν τὰ ῥηθέντα χρώματα καὶ τοῖς πλαξὶν ἐγγρώψαι τῆς 
διανοίας, οὐκ ὀλίγων ἐπ᾽ αὐτοῖς ῥηθησομένων διαγνώσεων 
τὸ καὶ προγνώσεων. 38. Προσεπινοῆσαι δὲ τῷ λόγῳ δεῖ 
χαὶ ἃ τῶν χρωμάτων μὴ διώρισται τῷ ἐξαπορῆσαι οἰκείων ιτὉ 
ὀνομάτων, ἤτοι ἐξυδαρωϑέντα ἢ ἐπιταϑέντα ἀπὸ τῶν 
ὁρισϑέντων τούτων χρωμάτων, ὥστε ἂν εἴ τις ἀκριβῶς 
ταῦτα γνοίη, ῥᾳδίως καὶ τὰ διαπτεπτωκότα τῶν ὡρισμένων 
τούτων χρωμάτων δὲ οἱονδήτινω καταγνοίη λόγον. 84. Οὐκ- 
οὖν οὐκ ἐπὶ πλέον προσανέχειν τῷ περὶ διαφορᾶς χρω- 30 

μάτων προσήκει λόγῳ, ἱκανῶς ἐνταῦϑα πρὸς συνετοὺς 
τῶν πάντων διωρισμένων. ϑ8ῦ. Τοῖς γὰρ δή τοῖ μέρος 
παιδιᾶς τὰ τῇ τέχνῃ τιϑεμένοις σπουδαῖα, οὐδ᾽ ἂν πάντα 
τις συνελών, πολλάκις φαίη τὰ ἐνδεχόμενα συνίστασϑαι 
χρώματα, πρὸς ἀποχρῶσαν τούτοις διδασκαλίαν ἀρκέσειδ. 15 
καὶ ὁ μὲν περὲ διαφορᾶς χρωμάτων οὔρων λόγος ὧδέ πὴ 
κείσϑω. ἐνταῦϑα δὲ προσήκει φάναι καὶ περὶ διαφορᾶς 
τῶν ἐπὶ τῷ χύματι συνισταμένων συστάσεων. 

Κεφ. θ΄. Περὶ διαφορᾶς τῶν κατὰ τὸ χῦμα συστάσεων. 

1, Τὰ τοίνυν οὖρα ταῖς ἀμίσι διουρηϑέντα πάντα 30 
μὲν μικροῦ δεῖν λεπτὰ φαίνεται ϑερ με ἔτε ὄντα. τὸ γάρ 
τοι φυσικὸν ϑερμόν, ἐπικρατοῦν ἔτι, οὐκ ἐᾷ τὸ χῦμα 

Ἰ συνιέναι τε καὶ παχυνϑῆναι δὲ οἱανδήτινα ἡγησαμένην 
πρόφασιν. 2. Τοῦ ϑερμιοῦ δ᾽ ἤδη διασκεδασϑέντος, ἔνια 
μὲν αὐτῶν παχύνεται τάχιστα, ἔνια δὲ βραδέως, ὥσπέρ 35 
Ἴ ποτε ἕτερα παχέα διουρεῖται, ἔνια δ᾽ αὖ, οἷα οὐρήϑη, μέ- 

ΞΟ 
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ψει. 8. Τῶν δὲ παχυνϑέντων ἔνια μὲν καϑίστανται, ἔνια 

δ᾽ αὖ, οἷα ἀπ᾿ ἀρχῆς παχέα γέγονεν, ἀδιάκριτα μένει. 
4, ᾿Αλλὰ τῶν μὲν τοιούτων παχέων τὰ μὲν μετρίως πάνυ 
στεπάχυνται, ϑολερὰ οἷον τυγχάνοντα, τὰ δ᾽ ἔτε πλέον, τοὶ 

5 δ᾽ ἔτι συλεῖστον, καὶ δεῖ καὶ τὴν ἐπὶ τούτοις συνιέναι δια- 

φοράν. ὅ. Τῶν δὲ δὴ καϑισταμένων τὰ ἐν φὸ παχύτε- 
ρον ἐπὶ τὸν πυϑμένα ἐπισυναγαγόντα καὶ ταῦτα ἔτε σπα- 

᾿ς χέα μέγϑδι, ἢ τεϑολωμένα ἢ καὶ σύμμετρα καὶ λεπτὰ 
γίνεται, τοῦ παντὸς ἐπὶ τὸν πυϑμένα πάχους χωροῦντος, 

ι0 ὥστε δεῖ τὸς ἐπὶ τούτοις διαφορὰς ἀκριβῶς ἐκμανϑάνειν, 
οὐκ ὀλίγα συνοισούσας τοῖς περὶ διαγνωσεώς τὲ καὶ προ- 
γνώσεως λόγοις. 6, “Ὡσαύτως δὲ δεῖ κἀπὶ τῶν λεπτών 
ἐκμανϑάνειν, ὡς οὐ πάντα τῇ αὐτῇ λεπτότητι συνίσταν- 
ται, ἀλλὰ τὰ μὲν καὶ πάνυ λεπτότατα πέφυκεν, οὐδέν τι 

(ὁ τοῦ διειδεστάτου διενεγκότα ὕδατος, τὰ δὲ τοιαύτης δια-- 

στέσττωκε συστάσεως, ἔτε καὶ αὐτὰ λεστοὲὶ τυγχάνοντα, ἕσερω ὦ 
δὲ προσενέψνευκε τῷ τῇ συστάσει. συμμέτρῳ οὔρῳ. ἴ. ᾿Αλλ 

"ὁ μὲν περὶ διαφοῤᾶς συστάσεως οὔρων λόγος. ἱχανὸς ἄν 
ἐντεῦϑεν τορσθα λελέχϑαι. 

0 Κεφ. (.. Πρὸς τοὺς τῷ ϑύραϑεν μόνῳ καταστήματι τὴν τοῦ πάχους. 
τῶν οὔρων αἰτίαν προσάπτοντας. 

1.. ᾿Επεὶ δὲ τινες τῶν ἀπαιδεύτων “περὶ τὰς τῶν οὔ- 
ρων κρίσεις τὰ παχέα τῶν οὔρων οὐκ ἰδιότητί τινι διαϑέ- 
σεων τῶν αὐτοῖς ἀρμοξουσῶν συμβαίνειν οἴονται, ἀλλὰ 

ὁ τῷ ϑύραϑεν ψυχρῷ καταστήματι καὶ μάλιστα ὁπότ᾽ ἐνο- 

ρῷεν λεπτὰ μὲν διουρηϑέννα , μεν οὐ πολὺ δὲ παχυνός 

μενα, καὶ πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τρεπτέον καὶ τήν σφων 
ἀπάτην ἀποδεικτέον. ὃ. Οἵδε γὰρ τῇ τοῦ. ϑερμοῦ ἀπο- 

χωρήσει οἴονται τὸ ϑύραϑεν ἐπιχρατοῦν ψυχρὸν ταὕτω 

30 παχύνειν. φοῦτο δὲ τοσοῦτον λείστεται εἰς ἀλήϑειαν, ὥστε, 
καὶ ἀπὸ τῶν ὁσημέραι φαινομένων ἔστι μαϑεῖν αὐτῶν 
τὴν ἄγνοιαν, ἀεὶ μὲν δηλονότι τῶν οὔρων φῷ ϑύραϑεν. 

προσομιλούντων ψυχρῷ ἀέρι, μὴ πάντοτε δὲ παχυνομέ- : 

γων. ὃ. Ππειτα εἴκος μὲν ἐνίουφι τὰ οὖρα παχυνϑήναι;, 

89 ὑσοτὸὼν δηλαδὴ τὸ μὲν περιέχον 7: σαγυ κρυμνώδεῦ; το. δ᾽ 
οὖρα ἐν ὑπαίϑρῳ. διανυκτερείσωσι, καὶ παγείη ἂν ἴσως, 

» ΠΤ  ΌΝΝ 
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ταῦτα μᾶλλον ἢ παχυνϑείη. 4." Ἐπειτα εἰ διὰ τὸ προστυ- 

χὸν κρύος παχυνϑείη, διὰ ϑαλπωρὴν τοῦ περιέχοντος ̓  
λεπτυνϑείη. ἄν. ὅ. ᾿Αλλὰ μὴν ἔστιν ἰδεῖν κἀν χειμῶνι 
οὖρα λεπτότατα, κἂν μὴ τῷ ϑύραϑεν ἐκνικώμεθα ψύχει, 
κἀν τῷ ϑέρει παχύτατα μηδὲν ἐνταῦϑὰ τοῦ ϑερμοῦ δια- 5 
λύοντος. 6. Εἶτα τί ποτ᾽ ἀρ ὧν καὶ φαῖεν οἱ σεμνοὶ 
φῶν οὔρων ἐπόπται, ὁπόταν νῦν μὲν οὖρον λεστιτὸν ϑεά- 
σωνται; τὴν δὲ ἐπιοῦσαν παχυνϑέν, φτοῦ αὐτοῦ δὴ κὠν 
ἀμφοτέροις κατασνήματος γεγονότος : 7. Πῶς δ᾽ ἂν καὶ 
ΜΌΝ αν, ὅτε, ποτὲ βούλεται ἡ μδναβολή, κπαπὶ ποίοις τὸ 

αἰτίοις γέγονεν: ἐμοὶ δοκεῖ πολλ ἂν σφαλεῖεν τἀληϑοῦς 

᾿ ἀποστεστωκότες: 8. Ἴ7ισε δ᾽ ἂν σημείοις ἐν τοῖς οὔροις 

σιλῆϑος χυμῶν ἢ πάχος ἢ πέψεως ἀρχὴν γνοῖεν, μηδὲν 
ἔχοντες ἐπὶ παχέσιν οὔροις κρίνειν τὸ σύνολον; ἔπειτα 

᾿χφὸν σφῶν αὐτῶν λόγον συνιστᾶν πειρώμενοι ϑερμιοῖς τισιν 15 
ὕδασι τὴν ἀμίδα καϑιᾶσι καὶ πὼς ὁμιλήσασαν πρὸς 
βραχὺ δεικνύουσι λεπιτυνϑεῖσαν, μὴ συνιέναι ἔχοντες, ὡς 

οὐχ ἧττον τοῦ φυσικοῦ τὸ τεχνικὸν ϑερμὸν τα οὖρα δια- 
λύειν πέφυκεν, εἴ τί ποὺ πιάχος σχοῖεν, ἀλλὰ οὐδὲν τοῦτο 
πρὸς ἀποχρῶσαν αὐτοῖς ἀπολογίαν πέφυκεν, ἔτι δυοῖν 30 
ἀμίδοιν τῷ αὐτῷ προσομιλουσοῖν ἀέρι καὶ τῆς μὲν παχυ- 

Ἴ Ῥομένης, φῆς δ᾽ ἑτέρας, ὡς εἶχεν, ἐπιφαινομένης. 9. Ἔτι 

τίνα ἄν τις αἰτίαν ἀποδοίη, εἰ μὴ ἣν νῦν ἡμεῖς ἐροῦμεν 
ἐν οἰκείοις τόποις. 10. Εἰ γάρ τοι τὴν τοῦ περιέχοντος 

ψυχρότητα αἰτιάσονται, δέδοικα μὴ ἀλῶσιν ἀπατηϑέντες, 25 

τῆς ἑτέρας ἀμίδος λεπτῆς μενούσης" ἀλλ᾽ αὐτοῖς μὲν 
ἀρκούσης ἴσως τῆς ἀπαιδευσίας εἰς ἔλεγχος ἱκανὴν ὧν 
δόξῃ ἠαὶ τὸ ῥηϑέν" ἡμεῖς δὲ τῶν ἑξῆς ἐχόμενοι λέγωμεν. 

11. ᾿Επειδὴ τοίνυν δέδεικται τὸ μὲν τῶν οὔρων διατελεῖν 
παχέα, τὰ δ᾽ αὖ λεπτώ, ἐκεῖνα δὲ σύμμετρα, ἐπιδεείλομεν 30 
δὲ καὶ ταῦτα ὡς ἐνεδέχετο, νῦν ἄν προσῆκον εἴη περὶ δια-- 

φορᾶς τῶν ἐν τοῖς οὔροις παρυφισταμένων. φάναι. 

ἣς Κεφ. κα΄. Περὶ διαφορᾶς χρωμάτων τῶν παρυφισταμένων.. 

τ 1. Τῶν τοίνυν κατὰ φύσιν παρυφισταμένων, λευκῶν 

μὲν ὄντων καὶ ὁμαλῶν καὶ προσέτε τῇ συστάσει συμμιέ- 35 
τρων καὶ πρὸς τὸν πυϑμένα χωρούντων, ἡ κατὰ φύσιν 

Π. : 2 
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τρίτῃ πέψις τελεῖται. 3. ᾿Ἐπειδὰν δ᾽ εἴϑ᾽ ὑπερβάλλοι 
φαῦτα, εἴτε ἐλλείστοι. τῶν κατὰ φύσιν τούτων γνωρισμά- 

των, καὶ τὴν ὑγείαν παρατετράφϑαι δηλοῖ. 8. ἱῬητέον 
τοίνυν ὧδε περὶ τῶν ἐνδεχομένων τούτοις. φαίνεσϑοι χρω- 

«μάτων, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ τῶν ἑξῆς κατὰ «τὸν αὐτοῖς ἀνή- 
κοντα λόγον. 4, Τὼν τοίνυν παρυφισταμένων τὰ χρώς 
ματα τὸ μὲν σύμμετρα καὶ κατὰ φύσιν ὑπόλευκα, τὰ δὲ 

ἐχσείσυσοντα τοῦ τοιούτου συμμέτρου παρυφιοταμένου , ὧν 

τὰ μὲν. ἐπιτέταται τῇ λευχόνητε; τὰ δ᾽ ἤδη ὕπωχρα καὶ 
ι0ὸ ὠχρὰ φαίνεται" σὰ δὲ καὶ προχωροῦντα ὄτι χρώννυται, 

χολώδη τε φαινόμενα χαὶ ὀροβοειδῆ, ὑπέρυϑρά τε καὶ 

ἐρυϑρὰ καὶ πρὸς τούτοις δίαιμιά τὸ καὶ ὀρφνώδη φαιά «τ8 

δὴ καὶ μέλανα: ὅ. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν παρυφι- 

στωμένων πέφυκε χρώματα κἀκ τούτων δεῖ σκοπεῖν καὶ 
ιοσερὶ τῶν μὴ ῥηθέντων, ἐμπεριεχομένων μέντοι, καϑὼς ἐν. 

φοῖς περὶ διαφορᾶς χρωμάτων προλαβόντες ἤδη ἔφημεν 

 φοῦ χύματος, ἀλλ᾿ ὁ μὲν περὶ διαφορᾶς χρωμάτων τῶν 
παρυφισναμένων . ὡς ἐν “βραχεῖ φάναι, λόγος δὴ τοιοῦτός, 

ἐστι" νῦν δὲ περὶ συστάσεως ἐροῦμεν. 

240 Κεφ. β΄. Περὶ διαφορᾶς συστάσεων τῶν παρυφισταμένων. 

1. Τὸ τοίνυν σύμμετρον τῆς τοῦ παρυφισταμένου 

συστάσεως ὁποῖον μὲν ἐστιν ἡ πείρα δείκνυσιν" ἵνα δὲ 

καὶ τῷ λόγῳ εἴη διωρισμένον, οὕτως πώς φαμεν στερὲ 
συστάσεως συμμέτρου τοῦ παρυφισταμένου. ὃ. Τὸ σύμ- 

Ν - , Ν ͵ 

25 μεύρον στῇ συστασει σπιαρυφιστάμενον παχύτερον μὲν παν- 

φως πέφυκε τοῦ χύματος. 8. Διὰ γοὺρ τοῦτο καὶ ἐπίδηλον 
φῇ ὄψει ῥαδίως πέφυκε, μὴ ὡσαύτως αὐτὸ τῷ χύματι τῆς. 
ὄψεως διασπτεραιουμένης, ἀλλὰ πρώταις μὲν ἐπιβολαῖς αὐ- 
τοῦ ἀναπαυομένης τῇ περιοράσει δὲ καὶ τοῦτο διαπεραι-, 

50 ουμιένης. 4. ᾿Επεὶ τοίνυν τὸν περὶ συμμιέερον συστά-. 
σεως τοῦ χύματος ἀκήκοας λόγον, ἔξεστί σοε ὥσπερ ἀπὸ᾿ 
ἀσφαλοῦς ἠργένῳ σημείου τὰ τε λεπτὰ καὶ τὰ παχέα ἔχειν, 
τῶν παρυιισταμένων εἰδέναι, πλὴν ὠλλὰ καὶ ἡμῶν ῥηϑείη, 
ὧν ὧδε τὸ δέοντα. ὅ. Τῶν τοίνυν λεπτῶν παρυφισσαμέ-. 

γῶν, ὅσα μᾶλλον συγκοινωνεῖ τοῦ χρώματος τῷ χύματι, 
Ϊ 
᾿ ἧστον διαφαίνεται τῶν ἀφισταμένων μάλλον τοῦ χρώμα-. Ι 



- ΄-ξ᾿ 

ὈΕ; ὕΒΙΝΙΒ 8.1 "-. 

φος τοῦ χύματος, ὥστε δὴ καὶ τοῦτο δεῖ προδιωρίσϑαι 
τῷ λόγῳ. 06. Τούτων δὲ τὰ μὲν βραχύ τι διαπέπτωκε 
τοῦ συμμέτρου, τὰ δ᾽ ἐπὶ πλέον, ἃ δὴ καὶ οὐ ῥᾳδίως ἂν 
φις ὁρῳῇ, τὰ δὲ ἐπὶ πλεῖστον, ἃ μόλις ἄν ἀχεῖνα τοῦ 
ἡλίου διὰ τῆς ἀμίδος διαβιβάσας ἴδοι. 7. Τῶν δὲ ἐπὶ 9 
πάχος ἀπὸ τοῦ συμμέτρου χωρούντων παρυφισταμένων 
φὰ μὲν μετρίως φαίνεται πιαχύτερα, ὥστε μὴ ῥᾳδίως ἤδη 
ταῦτα τὴν ὄψιν διαπερᾶν, τὰ δ᾽ ἐπισελέον, ὥστε τὴν μὲν 
ὄψιν αὐτοῖς. ἀναπαύεσϑαι, τῷ δὲ λόγῳ καὶ πλέον τι τούτου 
σάχος οἴεσθαι" το δ᾽ αὖ ἐπὶ πλεῖστον, οὐχ ἧστον τῆς τὸ 
ὄψεως ἐπανασπαυομέγου τοῦ λόγου. οὐ γάρ τοι οἷόν τὲ 
σιλέον ἐκείνου πάχος ἐν τὸϊῖς παρυφισταμένοις οἰηϑῆναι 

τῷ λόγῳ, ἤδη κατὰ σύστασιν τῷ πύῳ ἐοικόσιν. 8. ᾿Ιστέον 
ἑ “μέντοι καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ, ὡς περὶ παντοίων νῦν φαμεν 
προὐφισταμένων, κᾶν τε τῆς τρίτης εἴη ταῦτα δηλονότι 15 
πέψεως περιττώματα, κἂν τε χυμῶν ὠμῶν κόμματα, κἄν ᾿ 
ψε πύωα τὸ καὶ τῶν ἐντὸς ἀγγείων τεμάχια. 9. Τὰς γάρ 
τοι διαγνώσεις αὐτῶν ἐν οἰκείοις λόγοις, τοῦ ϑεοῦ διδόν-- 
φος, ἀποδώσομεν. νῦν δὲ τῶν ἑξῆς ἐχόμενοι καϑ' εἱρμὸν 
λέγωμεν. 20 

10. Τοῦ τοίνυν διαστήματος τοῦ χύματος τριχῆ διη- 

ρημένου, εἴς τε πυϑμένα δηλονότι τῆς ἀμίδος καὶ ἐπιφά-- 
γειαν καὶ τὸ τῶν ἀμφοτέρων τούτων περάτων μέσον, τὰ 
μὲν πρὸς τὸν πυϑμένα τῆς ἀμίδος χωροῦντα παρυφιοτά- 
μενα ὑποστάσεις ἔφασαν οἱ περὶ τὼ τοιαῦτα σοφοί, 25 

Ἰ ἀπὸ φτοῦ ὑφίστασϑαι δηλονότι, τῆς ὑπὸ προϑέσεως 

ϑεδηλωκυίας τὴν κάτω σχέσιν, ὅσα δὲ χωρεῖ σιρὸς τὸ τοῦ 

Ϊ παντὸς διαστήματος μέσον, ἐναιωρήματα, ἀπὸ τῆς 

Ἰ αἰώρας, οἴμαι, τῶν ἀμφοτέρων, ὡς ἴσμεν, ἀφεστηκυίας 
περάτων, ὅσα δ᾽ αὖ πρὸς αὐτὴν χωρεῖ τὴν ἐπιφάνειαν, 30 

ἢ νεφέλας καὶ ἀπογείους οὔσας, ἀνάλογον τῇ γῇ τιϑέντες 
Ὶ "τὸν τῆς ὠμίδος πυϑμένα, ἐπεὶ καὶ πρὸς αὐτὸν χωρεῖ τὰ 

᾿"βαρύτερα. φὸν πυϑμένα, κοινῷ δὲ ταῦτα ἅπαντα καὶ γε- 

“Ψιχῷ ὀνόματι παρυφιστάμενα λέγεται ἀπὸ τοῦ. ὁπουδή- 
ε τοῦ χύματος παρυφίστασϑαι, καὶ οὕτω μὲν περὶ 35 

τούτο που τοῦ παρυφισταμένου λόγου διεῖλον πάλαε ἰα- 

τρῶν παῖδες, ἀρχὰς ὥσπερ τῶν ἐν ἰατρικῇ ϑεωρημάτων 
ἐ - φᾷ 
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φιϑέμενοι. "Ἔξεστι δὲ καε οὕτως ἐπιδιελεῖν τὸν λόγον οὐκ 
ὀλίγα εἴς τε πρόγνωσιν συνοίσοντα καὶ διάγνωσιν. β 

ἔδῳ πον 
Κεφ. ιγ΄. Περὶ διαφορᾶς τόπων τῶν παρυφισταμένων. 

1. Τῶν τοίνυν ὑποστάσεων --- χρηστέον γὰρ ὧδε τοῖς 
5" φεϑεῖσιν ὀνόμασιν --- αἱ" μέν τὸν ἄμεμτσιτον κατειληφυῖαε, 
φόπον οὔτε πάντῃ ἅπτονται τοῦ τῆς ἀμίδος πυϑμένος, 
οὔτ᾽ αὖ ἀφίστανται" αἱ δὲ γε τὸν οἰκεῖόν τε καὶ ἄμεμ- 
σιτον ἐκλελοιπτευῖαι τόπον καὶ αὗται ἐπιδιαιροῦνται τῷ λόγῳ. 

2. ΑἸἹἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ““τροσέχονται πρὸς τὸν πυϑμένα 
ιο πάντῃ, αἱ δ᾽ αὖ βραχύ τι τοῦ πυϑμένος καὶ πλέον τοῦ 
προσήκοντος αὐτοῖς ἀφίστανται, φεύγειν ὥσπερ πειρώμε- 
ναὶ τὸν ὠρισϑέντα τόπον ταῖς ὑποστάσεσι. 8. Τῶν δὲ 
ἐναιωρημάτων ὅσα μὲν τὸν ἀκριβῶς μέσον τοῦ παντὸς 
ἀπείληφε διαστήματος τόπον, τὸν ἀκριβῆ τῶν ἐναιωρημά- 

ὅτων εἴληφε λόγον" ὅσα δ᾽ εἴϑ᾽ ὑποβέβηκεν ἢ ὑπερῆρται, 

ἐναιωρήματα μὲν ἂν καὶ ταῦτα κληϑείη τῇ τῶν ὀνομά- 

των καταχρήσει, ἐστεεὶ καὶ τῶν περάτων ἀμφοτέρων ἀφ- 
ἐστήκεν. 4. Οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ ταῦτα εἴωϑε λυσιτελεῖν τῇ 
περὶ οὔρων πραγματείᾳ οὕτω διοριξόμενα, ὥστε τρεῖς δεῖ 

0 καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ἐναιωρημάτων οἴεσϑαι τόπους. ὕὅ. Τῶν ἱ 
δὲ νεφελῶν αἱ μὲν βραχύ «τε δέουσι τῆς ἐπιφανείας, αἱ δ᾽ 

Ὄνου. 

το δι αι ον σδοΣ ρος Ὁ πον, ξνϑαχν, 

αὖ ἤδη πρὸς αὐτῇ τῇ ἐπιφανείᾳ νήχονται. 6. ᾿Επεὶ δὲ 
καὶ τρίτου ταύταις τόπου ἐδέησεν, ἐπεὶ μὴ ἐνεδέχετο. καὶ 

περαιτέρω χωρεῖν ἐπιλείσνοντος τοῦ χύματος -- ἀνάγκης 
25 ὥσσύξρ ἡγησαμένης ἀντιστραφεῖσαι αὐτῴ δὴ τῷ πυϑιμένεν ͵ 

᾿ 
προσεπιεφύκεσαψ. 'κατὰ χράτος, οἱονεὶ πειρώμεναι καὶ 
τὸν μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ τῆς ὠμίδος, 

πυϑιμένος φόπον ἐξαφανίσαι, οὕτως ἀκριβώς περᾳσασας! 

τοῦ χύματος τὸ διάστημα προίσχονται τῇ ἀμίδι, ὥσπερ Ι 
30 τοὺς πολύποδας ἐν ταῖς πέτραις ἀκριβῶς φασιν ἔχεσθαι ̓ 

7. ᾿Επεὶ τοίνυν δέδεικται, τρεῖς μὲν τοὺς γενικωτέρους. 

τόπους τῶν παρυφισταμένων τυγχάνειν, εἰς τρεῖς δὲ ἕκα-' 

στον ἐπιδιείλομεν τόπους, ὡς ἐντὸς τῶν δέκω λειπομένου 
͵ , Ἶ - 

τυγχάνειν πάντας, τούτους δεῖ μανϑώνειν ἀκριβῶς τὼ 
͵ , - 7 - γὃ “ ᾿ 35 μαλιστὼ συνοίσοντας. 8. “να δ᾽ ἀκριβῶς εἰδῇς τὸν λογο 
- ἡ ᾿ ᾿ «οἱ , , ͵ 

φοῦτον, ἐπὶ παραδείγματος ὠδὶ παραϑήσω. 9. Νιοήσο 



μοι διάστημα ὡσεὶ ἕνδεκα δακτύλων ἢ πήχεων ἢ παλαι- 
στῶν ἢ ὅτι καὶ βούλει καὶ τέσσαρας μιὲν λόγισαε ἐπεὶ τῷ 

ἐνδεχομένῳ τόπῳ ταῖς ὑποστάσεσιν, ἕνα δὲ ἐπὶ τῷ πέ- 
ρατι μὲν τῶν ὑποστάσεων, ἀρχῇ δὲ τῶν ἐναιωρημάτων, 
ὥσπερ καὶ ἕτερον μὲν ἐπὶ τῷ πέρατι τῶν ἐναιωρημάτων, 
ἀρχῇ δὲ τῶν νεφελῶν" τρεῖς δ᾽ αὖ ἐπὶ τῷ τόπῳ τῶν ἐν- 

συμμέτρων νεφελῶν τόπος ὁ ὕστατος τε καὶ ἑνδέκατος 
ἔστω δάκτυλος. 10. Ὃ δὲ ὑφειμένος οἷον καὶ ὑποπεπτω- 

καὶς ὁ δέκατος, ὁ δ᾽ ἐπὶ πλέον ὑπερηρμένος, ὃ ἀντιστρα- 
φεὶς ἐπὶ πυϑμένα πρῶτος᾽ τῶν δὲ ὑποστάσεων καὶ ἀκρι- 

᾿βώς οἰκεῖον ἐχουσῶν τόπον ὁ τρίτος ἔστω δάκτυλος, ἐπαι- 

ρομένων δ᾽ αὖ ὁ τέταρτος, ὥσπερ ὑφιζανουσῶν ὁ δεύτερος. 
11. Κἀπὶ τῶν ἐναιωρημάτων αὖϑις ὁ μὲν πάντῃ μέσος 
ἔστω ὁ ἕβδομος, ὥσπερ τῶν μὲν ἐπαιρομένων πλέον ὁ 
ὄγδοος, τῶν δὲ ὑποβαινόντων μᾶλλον ὁ ἕκτος. 12, Πέμ- 
σιτος γὲ μὴν καὶ ἔννατος οὐ κατεδέξαντο τὰ παρυφιστά- 
μενα, ὁρισμοὶ μάλλον ἢ τόποι γεγονότες τῶν «αρυφιστα- 
μένων τοῖς οὔροις. 18. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν περὶ τοῦ τόπου τῶν 

τάχα δ᾽ ἄν τις αὐτὸν καὶ ἀπὸ τοῦ διαγράμματος γνοίη " 
ψῦν δ᾽ ἐπιϑήσομεν τῷ λόγῳ τὰ λείποντα. 

θῈ; ὈΒΙΝΙΒ 118. 1. 21 

οι 

᾿αἰωρημάτων᾽ δύο δ᾽ αὖ ἐπὶ τῶν νεφελῶν καὶ ὁ μὲν τῶν 

18 

παρυφισταμένων λόγος ἱκανῶς ῥηθεὶς ὧδέ πὴ κείσϑῳ" 30 
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ΦΙΑΓΡΆΜΜΑ. 

α΄. ὁ ἐπὶ πιλέον ὑπερ-- 
ἡηρμένων γεφρελῶν 
τόπος. 

β΄. ὑφιζανουσῶν ὑπο-- 
στάσεων τόπος. 

γ. ὁ οἰκεῖος τόπος 

τῶν συμμέτρων. 
δ΄. τῶν ἐπαιρομένων 

ὑποστάσεων τόπος. 
ε΄, δρισμὸς τῶν πα- 

ρυφισταμένων 
μᾶλλον ἢ ἢ τόπος. 

Κεφ. εδ'. 

ΒΌρΘΥ ΠοὶΘ5 
ὉνιηδΘ, 

" 
ΑΣ 

ἐμ 
[ 

στ΄. ὑποβαινόντων 
ἐναιωρημάτων τό-- 
πος. 

ζ΄. τῶν συμμέτρων, 
ἐναιωρημάτων τό- 

,ὅτοος. 

η"- ἐπᾳιρομένων͵ ἐγαι-- 
ω ἡμάτων τόπος." 

6. ὡς ἐπ ν} 

(. ὁ ὑφειμένος τόπος 
τῶν νεφελῶν. 

ια΄. τῶν συμμέτρων 
γεφρελῶν οἰκεῖος 

“ χόπος. 

Περὶ λειότητος καὶ τῶν ἀντικειμένων τῶν παρυφισταμένων. 

1. Τῶν τοίνυν κατὰ φύσιν παρυφισταμένοων «φερὸς 

τοῖς ἄλλοις καὶ λείων εἶναι δριξομένων' πρῶτον μὲν ῥη- 

φέον ὁποῖα εἴη τὰ λεῖα, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ τὰ τούτοις ὠντί-- 

δ ϑετα. 2. “εῖα τοίνυν εἴη παρυφιστάμενα ὅσα συνεχῆ 

πρὸς ἑαυτὰ τυγχάνει καὶ ὡς ἕν οἷον συνεχὲς ἐπισυνηγμένα 

σῶμα, μήτε πρὸς ἑαυτὸ πάντῃ συνεπτυγμένον καὶ οἷον 

συνεσφηνωμένον, μήτε πως διαλελυμένον: 8. Καὶ τοι- 

οὗτο μὲν ἂν εἴη τὸ κατὰ φύσιν φε καὶ λεῖον παρυφισνά- 

0 μύδνον. τῶν δὲ παρὰ φοῦτο τὰ μὲν ἐπέτεινε τὴν συνέ- 

χειαν, ὡς ἤδη ταῦτα γλίσχρα τυγχάψειν, τὰ δὲ ταύτην 

διέλυσεν, ὡς ἤδη ταύτην εἶναι τραχεῖαν. 4. Καὶ τῶν μὲν 

γλίσχρων παρυφισταμένων τὸ μὲν μετρίως τοῦτο πέπον- 

ϑὲν, ὥστε διακινηϑείσης τῆς ἀμίδος καὶ ταῦτά πως 'δια-- 
ιδ λύεσϑαι, τὰ δ᾽ αὖ ἐπιπλέον, ὥστε καὶ σφόδρα κινουμένης 
τῆς ἀμίδος καὶ πάνυ μετρίως ταῦτα. διαλύεσϑαι. ὅ. Τὰ 

δ᾽ ἔτι γλιοχρὰ οὐδ᾽ ἂν, εἴ τι γένοιτο, ῥαδίως διαλυϑείη 

ΓῚ 



Ὕπνε 

: Ὲ; ὈΒΙΝΙΚ 1118. 1. 23 

ἐχέκολλα γεγονότα ἤδη" τῶν δὲ τραχυνομένων παρυφιστα- 
μένων τὰ μὲν μετρίως τοῦτο πάσχει διακεκριμένων αὐτῶν 

φῆς ὄψεως ἀντιλαμβαγομένης, τὰ δ᾽ αὖ ἐπιπλέον, εἰς ἤδη 
τὸ πλέον ἐπιλαμβάνειν τοῦ βάϑους καὶ πλάτους τοῦ χύ-- 
ματος, τὰ δ᾽ ἕτερα ἐπὶ πλεῖστον, ὡς ἤδη τὸ πᾶν αὐτὸ 5 

τοῦ πλάτους τὸ καὶ βάϑους καὶ τὸ τοῦ μήκους πλέον ἐπι-- 
λαμβάνειν, οἷον κατακερματιζόμενον. 6. Καὶ τοιοῦτος 

μὲν ὧν εἴη ὅ τε τοῦ λείου τε καὶ γλίσχρου καὶ τραχέος 
λόγος" καὶ δεῖ μανϑάνειν τὸν σπουδαῖον ἐντεῦϑεν, οὐκ 
ὀλίγα τοῦ ἐπὶ τούτοις λόγου τοῖς μετὰ ταῦτα συνοίσον- τὸ 
τος. Ἴ. ᾿Ενταῦϑα δὲ ῥητέον περί τε τῶν ὁροβοειδῶν καὶ 
πιτυροειδῶν, πεταλωδῶν τε καὶ κριμνωδῶν ὑποστάσεων. 
8. γποστάσεις γὰρ ταύτας ϑέμις καλεῖν ἀεὶ τὸν τῆς ἀμί-- 
δὸς ἐπιζητούσας πυϑμένα, τὸὼ γὰρ εἰδῶν τοιούτων μιετέ- 
χοντὰ ἐπινηχόμενα παρυφιστάμενα οὐκ ἀπὸ «τῆς αὐτῆς ι5 

"ἢ , - 2 ᾿ ΕῚ ΠῚ ’ 

“φαύταις αἰτίας πεέρύυκεν, ὠστὲ οὐδὲ τὰ αὐτὰ ἂν σημανξδιδν 

πάϑη. 9. ᾿Αλλὰ δὴ πρώτως περὶ τούτων εἰπόντες καὶ 
τῶν ἐοικότων ταύταις εἶϑ᾽ οὕτως ἐροῦμεν. 

ῃ 

Κεφ. ιέ. Περὶ δροβοειδῶν καὶ πιτυροειδῶν, πεταλωδῶν τε καὶ 
κριμνωδῶν ὑποστάσεων. 20 

ς πὴ - ; 

1. Αἱ τοίνυν ὁροβοειδεῖς τῶν ὑποστάσεων καὶ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ μὲν τοῦ ὀνόματος δῆλαι, προσεπισαφηνίσωμεν δὲ 

“πς δ. ι ᾿ τι ᾿» , - “- 
καὶ ἡμεῖς τὸν λόγον. ὥ. 1ον οὁροβον οἷδε πὰς τις τῶν 

χεδροπῶν ὀσπρίων τυγχάνοντα, πολλαχοῦ δὲ γεωργόμενον 
- ΠΡ Ὰς ᾽ ΠΩ - Ε Υ̓ ᾿ [ἡ 

τῆς γῆς, ἐρυϑρὸς δ᾽ οἷον τῷ εἴδει τυγχάνοντα. 8. “Οπο-- 5 
᾿ γ , 

φαν οὖν τούτοις παρασιλήσια τὰ παρυφιόστάμενα ἴδης τότε 
}Ὶ Υ , ,  Φ ὡ οὔ" Ὁ ε Γ ΄ 

δὴ τότε μαϑήσῃ καὶ τὰς ὁροβοειδεῖς τῇ ὄψει ὑποστάσεις. 
- " - , ’ - ) 

γὺν γὰρ τῷ λόγῳ μόνῳ σοι ταῦτας διαζωγραφώ. 4. Οὐχ 
4 Ἁ ἕ ΠΕ] ’ ὃ , 2» τ. ἧττον δὲ καὶ αὗται κατὰ ἐκείνους ϑρομβώδεις εἰσίν, ὥστε 

καὶ ἀπὸ τούτου συνιέναι ἔχεις ἀσφαλέστερον τὸν περὶ 30 
τούτων λόγον. ὕ. Πιτυροειδεῖς δ᾽ εἰσὶν ὑποστάσεις, αἵ δὴ 

" νΞ ἡ ὼ 
σιτύροις ἐοίκασι, σίτου ἀκριβῶς ἀληλεσμένου. αὗταε δὲ καὶ 

μῆκος διωρισμένον ἔχουσι καὶ ὡς πίτυρα ἄντικρυς φαί- 
ψονται, ὦστε μανϑάνειν ἐκεῖϑεν ἀπὸ σφῶν προσήκει, οὗὕτο, 
'τούτων κατωνομασμένων εἰδῶν, ὥστε μηδ᾽ ἐπὶ πλέον τὸν 395 

- 2 νά Φ Ἑ περὶ τούτων λόγον μηκύνειν δεῖ ἀρκοῦντα οἷον καὶ ἀπ᾽ 
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αὐτοῦ τοῦ ἐπικειμένου ταύτῃ ὁνοματος. θ. Πεταλώδεις 

δ᾽ οἶδεν ὑποστάσεις ὃ λόγος. αἵ δὴ πφδτάλοις ἐῴκεσαν, οὐ 
μέντοι κατὰ μῆκος. τοῦτο γὰρ σιάνυ τῷ λόγῳ φαίνεται 

ἀπεοιχός; ἀλλὰ κατ᾽ εἶδος. 1. Πέταλα δ᾽ ἴσμεν ὠνο-- 
6 μασμένα ὅσα μῆκος μὲν καὶ πλάτος ἔχει, οὐ “μέντοι σρος 

τούτοις βάϑος ἐπίδηλον. 8. Τοιαῦτα δὲ καὶ οὕτω κεκλη- 

μένα “καὶ τὰ ἐκ ταλασιουργίας ταῖς γυναιξὶν ἐξευρημένα 

ἐστί. 9. ᾿Αλλὰ δὴ καὶ ὁ πεταλίτης λίϑοξς οὕτω καλούμε- 

ψος εἰς τοιαῦτα εἴδη, καφατεμνόμιενος φαίνεται, ὥστε ἐξ 

10 αὐτῶν δεῖ καὶ περὶ τούτων στοχάζεσϑαι. 10. “είπτεται δ᾽ 

ἤδη φάναι καὶ περὶ τῶν κριμινωδῶν ὑποστάσεων, ἀπ᾽ αὖ- 
»" 3, - - , ᾿ χ Υ 

τῶν δὴ τῶν Ἀριμνῶν καλουμένων. κρίμνα ὃ 1: ὁδῶρ ἱ 

ἴσμιεν λελεγμένα, ὅσα μὴ καλῶς ἀληλεσμένων. σίτων ἢ 

χριϑῶν ἐπιφαίνεται πιτυρώδη" τὰ γὰρ τῶν πιτύρων ἀδρό- 

16 τέρα κρίμινα λέγεται, οὐ κατὰ τὸὼ πίτυρα, ἀλλ᾿ ἤδη τριχῆ 

διαστατὰ τυγχάνοντα, καὶ κριμνώδεις μὲν διὰ ταῦτα κα- 

λοῦνται ὑποστάσεις. 11. “είπεται δ᾽ ἤδη φάναι καὶ περὶ 
τῶν συμιπεπλεγμένων τὲ καὶ ἑτεροειδὼν παρυφισταμέγνων. 

Κε φ. ις΄. Περὶ διαφορᾶς τῶν συμπεπλεγμένων καὶ 

20 παρυφισταμένων οὔρων. 

1. ᾿Ανομοιομερῆ μὲν ἂν τις καὶ ταῦτα δήπουϑεν 

φαίη" ἐνίοτε γὰρ καὶ ταῦτα ποικίλα φαίνεται καί στοτε 

μὲν οἷα τὰ κρίμνα συνεμφέρεταί τινὰ τοῖς παρυφισταμέ- 

γοις, ποτὲ δὲ καὶ οἷα τὰ πίτυρα, ὥσπερ καὶ οἷὰε αἱ πετα-- 
5 λωηδεῖς τε καὶ ὁροβοειδεῖς, ἔστι δ᾽ ὅτε οἷον τρίχες συνέεσι-- 

φέρεταί τινὰ τοῖς παρυφισταμένοις παλαιστιαῖα ἢ μείω τε 

καὶ μείζω, ἐνίοτέ γε μὴν καὶ οἷον ψήγματα ὑπέρυϑρα 

βραχύτατα, καὶ ταῦτα πάντα ἢ μείω φαίνεται ἢ «πλείω. 
2. Ὅτι δὲ τούτων ἕκαστον βούλεται, ἐν τοῖς ἰδίοις τόποις 

30 ἐροῦμεν, ὥσπερ καὶ τὸςς αἰτίας ἀποδώσομεν ἐν τοῖς σιερὶ 
αἰτίας οὔρων λόγοις. νῦν δὲ εἴπωμεν περὶ τῶν ἐσεινηχορὶἐ- 

νων τῷ χύματι. 

Κεφ. εξ. Περὶ τῶν ἐπινηχομένων τῷ χύματι. 

1. ᾿βαινήχονται τοίνυν τῇ τῶν οὔρων ἐπιφανείᾳ πομ-- 
ἰς - “! 35 (φολυγες, αἵ δὴ καὶ λάμπαι λέγονται καί τινὰ συνφήγματα. 
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2, ᾿“λλὰ πρῶτον εἰπόντες περὶ τῶν ἐπινηχομένων συν-- 
τηγμάτων, εἶϑ᾽ οὕτως λέξομεν καὶ περὶ τῶν  ἐπιφαινομέ- 
νων πομφολύγων. 9. ᾿Επιφαίνεται τοῖς οὔροις τοίνυν 

ἐπινηχόμενα ὅτε μὲν οἷον ἀράχνια, οἷα μάλιστα τὰ συν- 
εχῇ καὶ ταῖς ὀϑόναις ἐοικότα, καὶ οὐχ ὁποῖα τὰ μὴ πάντη 5 
συνεχῆ. κύπλων μὲν μειζόνων ἐπὶ μείους ἐμπεριφέρομέ- 
γων, γραμμῶν δὲ τούτους ὀρϑὼν τε καὶ λοξῶν τεμνου- 

σὧν ἀπὸ τοῦ κέντρου μὲν ἠργμένων, ἔτι τὰ πέρατα δ᾽ ἀφι- 
χομένων. “4. "Βῖστε δ᾽ ὅτε φέρεται καὶ οἷον στίγματα ἐλαίου 
μιδίω τε καὶ πλείω καὶ “λεπτότερα καὶ παχύτερα, ὥσπερ ο΄ 
κασιὲ τοῖς λιπώδεσι ζωμοῖς ψυχϑεῖσιν ἐπινήχεται τὸ καλού-- 
μενον ὑπὸ πολλῶν γραῦς. ὅ. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἐπίδη- 
λον ἔσται τῷ ἑτεροχρόνῳ τοῦ εἴδους, ὥστε οὐ δεῖ περὶ 
τούτου σελείω λέγειν " ἐμφέρεται μέντοι ἐνίοτε καὶ μάλιστα 

περὶ τὴν στεφάνην οἷόν τινα τριχία μείω μὲν πάνυ τῶν ι5 

ἤδη ῥηθέντων, ἀδρότερα δ᾽ αὖ, καὶ δεῖ ταῦτα προειδέναι 
τὸν σπουδαῖον, τάχα γὰρ ἄν καὶ περὶ αὐτῶν λέξομεν μετ᾽ 
οὐ πολυὶ ἐν ἰδίοις λόγοις, τοῦ πράγματος ἀπαιτήσαντος. 

νῦν δὲ τὸν περὶ. διαφορᾶς πομφολύγων ἐπιϑῶμεν λόγον, 

καϑάπερ φϑάσαντες ἐπιϑέμεϑα. 20 

Κεφ. τη. Περὶ διαφορᾶς πομφολύγων. 

1, Τῶν τοίνυν πομφολύγων, τῶν μὲν πάνυ μειζόνων 
περυκυιῶν, τῶν δ᾽ αὖ λίαν μικρῶν, συμμέτρων δὲ τῶν 
ἄλλων, αἱ μὲν διὰ πάσης τῆς ἐπιφανείας ἴασι τοῦ οὔρου, 

αἱ δ᾽ αὖ διὰ μόνης τῆς στεφάνης, ἢ καὶ διὰ πάσης τῆς 15 
στεφάνης ἢ διὰ μέρους οἱουδήτινος αὐτῆς, ἢ διά τινῶν 

αὐτῆς μερῶν ἐνεσπαρμένων, ἢ διὰ τῆς στεφάνης καὶ τοῦ 
μέσου τῆς ἐπιφανείας, “ἢ διὰ μέσης μόνης τῆς ἐσιφανείας, 
ἤ πὼς ἀνωμάλως ἑτέρως καὶ συμιστεστλεγμένως διά τε τῆς 
ἐπιφανείας καὶ τῆς στεφάνης, αἱ δὲ διὰ τῆς στεφάνης 30 

ἰοῦσαι ἵ μονόστιχοι] ἢ δίστιχοι ἢ τρίστιχοι ἢ πολύστιχοι 
σιεφύκασι καὶ ἢ πᾶσαι μικροῦ δεῖν ἰσομεγέϑεις ἢ μείους 
αἱ πρὸς τὸ μέσον μᾶλλον χωροῦσαι, ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ 

τὸ τῆς ἀμίδος ὕψωμα ἢ μονόστιχοι ἢ δίστιχοι ἢ τρίστιχοι 

ἢ πολύστιχοι. ὥ. ᾿Επεὶ δὲ δύο τινὰ λέληϑεν ἡμᾶς μὴ -- 
ἀκριβῶς διορισϑέντα τῷ λόγῳ, καὶ ταῦτα νῦν ἤδη σαφη- 
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ψείας χάριν προσεπιϑήσομεν. 8. Ἔν μὲν οὖν ἐστι τῶν 
παραδραμόντων ἡμᾶς τὸ περὶ τῶν πομφολύγων. τάχα γὰρ 
ἂν δόξειέ τισιν περὶ τῶν ἅμα τῷ διουρηϑῆναι τὰ οὖρα 

ἐπινηχομένων λέγειν, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν οἰηϑῆναι φοῦτο ϑέ- 
ὅμις, ἀλλὰ περὶ τῶν ἀπομεινασῶν μετὰ τὴν τοῦ παντὸς 
ἀποψυχϑέντος οὔρου κατάστασιν. 4. ᾿Εκεῖναί τὸ γὰρ ἀπα- 
ϑεῖς δοκοῦσιν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος τυγχάνειν καὶ τὸ μὴ 
σοὐϑεῖν δηλοῦσιν ὑπὸ μείζονος ἐπειγεγενῆσϑαι τῆς αἰτίας" 
αἕ γὰρ δὴ μετ᾽ οὐ πολὺ συνδιαλυόμεναι τῆς ἐκκρίσεως, 

10 ἀφαυροτέρας ἔχουσαι τὰς αἰτίας, καὶ ῥᾳδίως λέλυνται, 

ὥὦοτε περὶ τῶν ἐπιμεινασῶν ἐπὶ πολὺ δεῖ σκέπτεσϑαι 
πομφολύγων, καὶ τὰς ἐπὶ ταύταις δεῖ μανϑάνειν αἰτίας 
φε καὶ διαγνώσεις. ὅ. ΤῸ γε μὴν ἕτερον τῶν λειφϑέντων 

πέφυκεν ὃ περὶ στεφάνης λόγος". τάχα γὰρ ἂν ἐκπλήξῃ 
15 φους πολλοὺς ἀκηκοότας ἐπιφαινομένην τινὰ τοῖς. οὔροις 

στεφάνην καὶ μὴ καταλαμβανομένην τῇ φοῦ σκοποῦ ἀγνοίᾳ. 

0. Στεφάνην τοίνυν ἡμεῖς φαμὲν τὴν κατὰ τὸν κύκλον 

τῆς ἐπιφανείας φτοῦ χύματος περιϑέουσαν ἐσκιαγραφημιέ- 
γήην γραμμήν, εἴ γε δήπουθεν καὶ αἱ ἀμίδες, οὖσαι ὅτρογ- 

ἢ γύλαι κατὰ κύκλον περιγράφουσι καὶ τὰς τῶν οὔρων ἐπι-- 

φαψνείας. 7. ᾿Αλλ: αὗται μὲν ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν ἐπιφα- 
γειῶν διαγραφόμεναι, κυκλοτέρων μὲν οὐσῶν καὶ τῶν 
ἀμίδων, εἰκότως ἂν ῥηθϑεῖεν στεφάναι τῇ τοῦ σχήματος 
οἰχειότητι. 8. Τετραγώνων δὲ καὶ πολυγωνίων τῶν ἀμί-- 

5 δὼν κατὰ τύχην αἱ μὲν διατρέχουσαι τὰ πέρατα πομφό- 

λυγὲς οὐκ ἂν δικαίως ἐπὶ στεφάνης περιϑέειν λεχϑεῖεν ἂν 

τῇ τοῦ σχήματος ἀφαιρέσει. τὰ αὐτά γε μὴν ἐκείναις κατὰ 
ψην διαγνώσεως φψε καὶ αἰτίας φαῖεν ἂν ϑήπουϑεν. 

᾿Αλλ ὁ μὲν περὶ διαφορᾶς πομφολύγων λόγος τοιοῦτος 

τὴ εἴη, ὥστε καὶ αὐτὸν ἀσκεῖν προσήκειν, οὐχὶ τὰ μέτρια, 
συνοίσοντα τοῖς ἑξῆς λόγοις. νῦν δὲ ἐσιϑῶμεν τῷ λόγῳ 
φὰ λείποντα. 

Κεφ. ιθ΄. Περὶ διαφορᾶς ἑτεροχρόων τοῦ χύματος στεφανῶν. 

.1, Σεεφάναι τοίνυν ἑτέραι πολλῷ τῶν ῥηϑεισῶν ὑπαρ- 

36 χουσᾶι προσφορώτεραι τὴν ἐπιφανείαν περζιᾶσιν, τῆς ὠμί- 

δος, οὐκ ἐπινηχόμεναι τῷ χύματι κατὰ τὸς πομφόλυγας, 
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ἀλλὰ μᾶλλον οὖσαι πέρατα τῶν χυμάτων. 2. Τῶν γὰῤ 
χυμάτων οἱωδήτινι κεχρωμένων χρώματι, αὗται περιϑέου- 
σιν ἑτέρου πεφυκυῖαι χρώματος ἤτοι λευκοῦ ἢ πυρροῦ ἢ 
χολώδους καὶ χλωροῦ καὶ μέλανος καὶ οἱουδήφινος ὕρίρον. 
8. Καὶ μέντοι ταῦτα ἀκριβῶς ἐνατενίξουσι ῥᾳδίως φαίνε- 5 

φαι, ἀλλ᾽ οὐχὶ μᾶλλον οἷον παραβλέπουσι, οἷον ἐπὶ τῶν 

ἀμυδροτέρων κομητῶν συμβαίνειν εἴωϑεν. 4. “Ῥᾷον γοὶρ 

αὐτῶν ἢ κόμη παραβλέπουσιν ἢ ἀτεψίζουσιν φαίνεται 
ἀμαυρουμένων, ὥστιερ τῆς ὄψεως ἐνστηριζομένης ἢ μᾶλ- 
λον ταύτης ἐφελκομένης τῷ πλείονι τοῦ χρώματος καὶ τὸ 
φτοῦ φωτός. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τῷ περὶ τῆς στεφάνης 
εἴρηται λόγῳ συνοίσοντα τόποις. ἰδίοις" γῦν δὲ τῶν ἑξῆς 

ἐχόμενοι λέγωμεν. ὅ. ᾿Εδόκει μοι τοίνυν καὶ τὰς ἐνδεχο-- 
μένας συμπλοκὰς συνίστασϑαι χρωμάτων τε καὶ συστάσεων 
καὶ παρυφισταμένων προσεπιϑεῖναι τῷ λόγῳ. 6. ̓ Επειδὴ 15 
δὲ πρὸς τῷ πολυσχιδεῖ καὶ δυσδιεξίτητον ἐδόκει εἶναι τὸ 
σιρᾶγμα καὶ ἐπεχτεινόμενον ἐπ᾽ οὐδενὶ δέοντε τὸ μὲν 
οὕτω γράφοντά “8 συμπλέκειν μὴ πάνυ δέον ὃν παρῆκα. 
7. ᾿Επὶ γὰρ τῷ μιὲν παρόντι λόγῳ τὰς διαφορὰς ἐκείϑημι 

τῶν οὔρων, οἱ δὲ μετὰ τούτους ἕξουσι τάς τϑ διαγνώσεις 3 

καὶ αἰτίας ἅμα καὶ προγνώσεις" ῥᾳδίως ἂν ἔχοι ὁ περὶ 
ταῦτα ἐσπουδακοὶς πιροσεπισελέκειν μὲν τοῖς χρώμασι συ- 
στάσεις, χρώμασι δὲ καὶ συστάσεσε παρυφιστάμενα διά- 
φόρα κατά τε χρῶμα καὶ σύστασιν καὶ τόπον καὶ λειότητα 
καὶ ὁμαλότητα καὶ κατὰ τὲς τούτοις ἀντικειμένας διαφο-- 25 
θάς" ῥᾳδίως δὲ καὶ διακρίνειν ἕξει ὁποῖα μὲν ἐνδέχεται 

«τῶν συμσπλακέντων συνίστασϑιαι, ὁποῖα δ᾽ αὖ μή, ὥστε καὶ 
συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν αὐτὸς τῷ περὶ ταῦτα σπουδαίῳ περὶ 
φὰ τοιαῦτα ἐνδιατρίψαι οὐ μετρίαν πρόφασιν ἐς ἀσφαλῆ 
κατάληψιν ἐπιχορηγήσοντα. 8. Εὶ γάρ τις προμεμαϑή- 30 

᾿ χκοὺς εἰδείη, ἐπὶ ποίαις μὲν αἰτίαις ἕκαστον τῶν τε χρωμά- 

φων, τῶν τὸ χυμάτων καὶ παρυφισταμένων καὶ ἑκάστη 
τῶν ἐπὶ τούτοις συστάσεων καὶ τἄλλα τῶν κατὰ μέρος, 

, , . “ ἂν ; ε , ἐς ἀπ ἃ γνοίη δὲ χαὶ ὅτι ἕκαστον βούλεται, ῥᾳδίως μέντ᾽ ἂν συμι-- 
σελέξη ταῦτα, προχείρως δὲ συμισελέξας καὶ τὰς ἐσ᾽ αὐτοῖς 3: 
αἰτίας τε καὶ διαγψώσεις ἐπιϑήσει τοῖς συμισελακεῖσιν. 
͵ Σ »».ς ͵ , ῖ - - 
9. ᾿“λλ᾽ ὁ μὲν περὶ τούτων λόγος τὰ νῦν ἀφείσϑω, ἑξῆς 
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δὲ ἐπὶ τούτοις σιροσήκει σκέπτεσϑαι καὶ ἀνωμαλίας τῶν 
ἐμφερομένων τοῖς οὔροις χρωμάτων δηλονότι καὶ συστά- 
σέων καὶ προσέτι τῶν παρυφισταμένων καὶ τὰς ἐσοὶ ταύ- 
φαις αὖϑις διαφορὰς τῶν χρωμάτων. 

δ ἃ Κεφ. κ΄. Περὶ ἀνωμαλίας χρωμάτων καὶ συστάσεων. 

1. Τὰ γὰρ δὴ τῶν οὔρων χρώματα ἢ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
ἀεὶ μένει ἢ μεταβάλλεται καὶ μεταβαλλόμενα ἤτοι ἐπὶ τὰ 
χείρω τῶν χρωμάτων φέρεται ἢ ἐπὶ τὰ κρείττω. ὃ. Καὶ 
σροϊόντα ἢ ἐπὶ τὰ ἔσχατα τῶν χρωμάτων πρόεισιν ἢ μέ- 

1ο γεὶ πῇ σταϑέντα τῆς ἐπὶ τὰ πρόσω ῥοπῆς, βραχύ τι ἴσως 

σροϊένταω. 8. ᾿Επεὶ δ᾽ εἰκὸς ταῖς μείζοσι τῶν ἀλλοιώσεων τῶν 
χρωμάτων συμμεταβάλλεσϑαι καὶ τὰ παρυφιστάμενα, συνο- 

ρᾶν δεῖ καὶ τὰς ἐν τούτοις λυομένας ἀνωμαλίας; τάς τε κατὰ 

᾿ φὰ χρώματα καὶ τὰς συστάσεις γενομένας καὶ προσέτι τὰς 
15 λειότητας καὶ τὰ τοσικὰ διαστήματα. 4. "Ἐπειτα καί, εἰ 

διὰ “πλείονος ἢ μείονος ταῦτα μεταβάλλεται τοῦ χρόνου, 

σιροσήκει σκέπτεσθαι, οὐχὶ τὰ μέτρια λυσιξελούσης καὶ 
τῆς ἐπὶ τὰς μεταβολὰς τῶν χρόνων παρατηρήσεως. ὅ. ᾿Επεὶ 

᾿ δ᾽ εἰώϑησαν ἐνίοτε συναλλοιοῦσϑαι καὶ αἱ συστάσεις --- 
20 οὐ χὰρ ἀεὶ δὴ τοῦτο πάσχουσι; μείζονος ἢ κατὰ τὲ χρώ- 

ματα δεόμεναι κινήσεως, --- καὶ σὰς αὐτῶν χρεῶν ἂν εἴη 
ἐκμανϑάνειν μεταβολὰς καὶ τοὺς ἐπ᾽ αὐταῖς ὡσαύτως χρό- 

γους ἐξετάζειν, καὶ εἴτε πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον ἐπιγί- 
γονται πολυπραγμονεῖν, οὐχ ἥκιστα καὶ τούτων ἔς τὲ 

25 πρύγνωσιν λυσιτελούντων καὶ διάγνωσιν. 6, Κακεῖνο δὲ 
ϑέμις εἰδέναι, ὡς αἱ μὲν τῶν ἀνωμαλιῶν πεφύκασι τε- 

ταγμέναι, αἱ δ᾽ αὖ ἄτακτοι, καὶ δεῖ καὶ ταύτας εἰδέναι τε 

καὶ σκέπτεσϑαι. Ἴ. Πολλὰ γὰρ ἂν ἴσως εἰδείης καὶ ἐκ 

τούτων ἔς τε διάγνωσιν λυσιτελοῦντα καὶ πρόγνωσιν, 

30 χαί ποτὲ ἴσως ὄψει τεταγμένας ἀνωμαλίας χείρους τῶν 
ἀτάκτων ἀνωμαλιῶν, αἵ δὴ καὶ ῥηθϑήσονται ἐν τοῖς αὖ- 
ταῖς προσήκουσε τόποις. 8. ΤῸ γὰρ νῦν ἔχον περὶ δια- 
φορᾶς μόνον οὔρων εἰσεῖν πιροὐύϑέμεϑα᾽ ἵνα μέντοι σα- 
φέστερον τὸν λόγον διασκεδάσωμεν, ὧδέ πὼς ἔτι παρα- 

39 δείγματι τοιούτῳ χρησόμεϑα. ; 
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Κεφ. κα΄. Περὶ ἀνωμαλίας τῶν παρυφισταμένων. 

1. ΑὝΥ τῶν χρωμάτων ἀνωμιαλίαι γίνονται, ὁπόταν ἀφ᾽ 
ἑτέρου χρώματος εἰς ἕτερον γένηται ἡ μεταβολή. 2. Εἰ 
γάρ τοι νῦν μὲν τὸ οὖρον εἴη λευκόν, ἔπειτα δὲ πυρρόν, 
τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἕτερον, ἢ τοὐναντίον, νῦν μὲν ὑπέρυϑρον, 5 
τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ὑπόπυρρον ἢ πυρρόν, ἐσαῦϑις δὲ ὠχρὸν 
ἢ λευκόν, καὶ δὴ καὶ οὕτως νῦν μὲν ὑπέρυϑρον, ἐσαῦϑις 
δὲ χλωρὸν ἢ κυανοῦν ἢ μέλαν, ἢ κἀκείνως νῦν μὲν ὑπέ- 
ρυϑρον, εἶϑ᾽ οὕτως πυρρὸν καὶ χαροπόν, ἐπὶ τούτοις ἢ 

γαλακτῶδες ἢ πὼς ἑτέρως ἔχον ὡς ἄν καὶ συμσελέξαις (ἐν-- τὸ 

᾿δέχεται γὰρ ποτὲ μὲν οὕτως, ποτὲ δ᾽ ἐκείνως, ἐκνενικη-- 
μένης καὶ νικώσης τῆς ζωτικῆς δυνάμεως, φαίνεσϑαι) αἱ 

γάρ τοι διαφοραὶ τῶν πέψεων, κἄν τὸ φαύλως κἄν τ᾽ ἀγα- 
ϑῶς ἐνεργῶνται, ἐπὶ ταῖς τῶν οὔρων φαίνονται μεταβο- 

λαῖς - πολλὰς δ᾽ ὧν ἴδοις καπὶ ταῖς συστάσεσι τὰς ἀνὼ-- 15 

μαλίας, τὸν νοῦν προσέχων τοῖς γινομένοις ἑκάστοτε. 

8. Ποτὲ μὲν γὰρ δ ὅλου παχέα γίνεται τὰ οὖρα, μηδ᾽ 
ἡντιναοῦν διάκρισιν ἔχοντα, ποτὲ δ᾽ αὖ ὑφιζάνεε τούτοις 
κάτω πρὸς τὸν τῆς ἀμίδος πυϑμένα τὸ παχύτερον, ἔστε 
τοῦ λοιποῦ παχέος τυγχάνοντος" ἐνίοτε δ᾽ αὖϑις τὸ πῶν 0 
φοῦ πάχους πιρὸς τὸν πυϑμένα χωρεῖ" ἔστε δ᾽ ὅτε παλεν- 

δρομοῦν τὸ ̓ πάχος ἀναϑολοῖ τὸ χῦμα μᾶλλον ἢ ἧττον. 
4. Τὰ δ᾽ αὐτὰ κἀπὶ τῶν λοιπῶν γίνεται ποτὲ μὲν πάνυ 
λεστυνομένων, ποτὲ δ᾽ αὖ ὀλίγως, ἤ τοι μετὰ φαύλου ἢ 
ἀμείνονος χρώματος" αἱ τοιαῦται δὴ συνιᾶσι συστάσεις, 25 
ὥστε κἂν ταύτας ἐπιλέξαις τοῖς χρώμασι, πλείους, οἴμοι, 
καὶ τὰς ἐξ αὐτῶν ἀνωμαλίας «ποιήσαις. ὕ. ΑἌὑταί γε μὴν 

πᾶσαι ἀνωμαλίαι ἢ τεταγμένως γίνονται ἢ ἀτάκτως" εἰ γὰρ 
μέχρε μὲν τοσούτου χρόνου ἡ τοιαδὶ σύστασις μετὸ τοῦ 
φοιούτου χρώματος ἐπιχρατείῃ, μετὰ τοῦτον δὲ τὸν χρό-- 30 

γον εἴϑ᾽ ἡ σύστασις, εἴτε τὰ χρώματα, εἴτ᾽ ἀμφότερα ἀλ-- 
λοιοῦταε ἐπὶ ῥητῷ χρόνω, εἶϑ᾽ αὖϑις τὰ πρῶτα γίνεται, 
καὶ τοῦτο εἴη κατὰ πολλὰς περιόδους, τεταγμένη τις ἂν 
εἴη ἀνωμαλία τοὐναντίον δὲ ἄτωκτος, ὁπόταν, ὅπως 

ἔτυχεν, ἡ μεταβολὴ τῶν τε χρωμάτων γίνεται καὶ τῶν 35 
συστάσεων ἐπ᾽ ἀτάκτοις δηλονότε περιόδοις τ καὶ χρόνοις. 
0. Ἵνα δὲ σαφέστερον προαγάγωμεν τὸν λόγον, ὧδ᾽ ἐπὶ 
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παραδείγματι τούτῳ χρησύμεϑα" εἰ τοίνυν δυοῖν μὲν ἐφε- 

ξῆῇς ἡμεραῖν τὰ αὐτὸ δὴ οὖρα φαίνεται, τῇ τρίτῃ δ᾽ αὖ 

ἑτεροῖα, καὶ αὖϑις τῇ τετάρτῃ μὲν καὶ πέμπτῃ ὑποῖα καὶ 
τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρᾳ, τῇ δὲ ἑκτῇ ὁμιοῖα τραπέντα γίνε-- 

5ται τοῖς ἐπὶ τῇ τρίτη, καὶ τοῦτο ἐπὶ πολλαῖς ἑξῆς ἡμερῶν 
γίνεται στεριόδοις, τεταγμένη τις ἄν ὧδε ῥηϑείη ἀνωμα- 
λία. 7. Εἰ δὲ τυχὸν ἐφεξῆς μὲν δυοῖν ἡμέραιν τὰ αὐτὰ 
δὴ εἴη οὖρα, τῇ τρίτῃ δὲ μεταβάλλεται, ἀλλοῖα δ᾽ αὖ γίνε- 
ται τῇ τετάρτῃ, ἑτεροῖα δὲ τῇ σπτέμσιτῃ, καὶ μὴ κατώ τινας 

10 περιόδους τὰ αὐτὰ δὴ γίνονται, ἀλλ΄ ὡς ἔτυχε καὶ 
ἀτάκτως, ἀνώμαλος ἄν ὠδὶ δηϑείη ἡ ἀταξία. 8. Μαϑεῖν 
γε μὴν ἔξεστιν ἐπὶ τούτοις τὰς αἰτίας τε καὶ διαγνώσεις 
καὶ προγνώσεις, ὁπόταν τὸν περὶ τούτων λόγον "ποιώ-- 
ἰδϑα᾿ αἱ δ᾽ αὐταὶ ἂν συμβαῖεν ἀταξίαι τε καὶ ἀνωμαλίαι 

16 κἀπὶ τῶν παρυφισταμένων, ποτὲ μὲν χωρούντων πρὸς τὸν 
πυϑμένα, ἐνίοτε δ᾽ αὖ αἰωρουμένων καὶ αὖϑις μέχρι αὐ- 
φῆς ἐξικνουμένων ἐπιφανείας, καὶ ποτὲ μὲν λείων μενόν-- 

των, αὖϑις δὲ σχεδαννυμένων, καὶ νῦν μὲν λευκῶν, αὖϑις 
δὲ εἰς ἕτερα μιετασισιτόντων χρώματα, καὶ ποτὲ μὲν ἐς 

20 λετότητα μεταβεβλημένων ἐκ παχύτητος, ποτὲ δ᾽ αὖ ἐκ 

λεσυτότητος εἰς παχύτητα, καὶ ποτὲ μὲν ἄνωϑεν κάτω τὰ 
παρυφιστάμενα χωροῦσι οὔροις, ποτὲ δ᾽ αὖ ἄνω κάτωϑεν 
μετὰ διαφόρων δηλονότι τῶν τε χρωμάτων καὶ συστάσεων. 
9. Καὶ πολλὰς ἄν μάϑοις κἀπὶ τούτων τὰἀς ἀνωμαλίας 

5. ἐζήφακως τὸν λόγον. ἡμῖν γὰρ ἀπόχρη τὰ ῥηθέντα, ὕφαι- 
ρουμένης τῆς σπουδῆς τὴν “πλείω τῶν λόγων παράτασιν. 
10. ᾿Επεὶ τοίνυν οὐδ᾽ ἡμῖν «καϑέστηκε ῥάδιον, τὸ καϑ'᾽ 
ἕκασνα τῶν οὔρων συντιϑέναι τῷ τὸ μαχροὺς ἀποτιννύειν 
[φεύγειν 7. ἐθέλειν λόγους, καὶ τῷ ἐξεῖναι τῷ περί τὸ τοι- 

30 αὕτα ὀφϑησομένῳ σπουδαίῳ ἐκ τῶν ῥηθέντων καὶ τὰ λεί-- 

ποντὰ συλλογίσασϑαι. 11. Ὅ τε λόγος ἀρκοῦν δοκεῖ μῆ- 

κος ἔχειν τοῖς βϑραχυλογεῖν σπουδάζουσιν, ὥστε ἐνταῦϑα μὲν 

φοῦτον καταπαυστέον ἀρκοῦν ἀπειληφότα μέτρον. 12. ᾿Επὶ 
δὲ τὸν περὶ διαγνώσεως οὔρων λόγον μετοὰὶ τοῦτον με-- 

35 φταβώμεν. 



᾿ππσυνναυνουυνκουννον δον ἐμ. τ ππνν 

θΕ; ΒΙΝΙΚ 18. Π. 31 

Κεφ. κβ΄. “Περὶ τάξεως καὶ ἀταξίας ἑκάστου τούτων. 

1. Χρεωὼν γὰρ τῷ τὰ τῆς τέχνης ὄργια μυουμένῳ 
πρῶτον μὲν διαφορῶς οὔρων συνιέναι ἔχειν, ἵνα ἀκριβῶς 

εἴῃ μεμαϑηκώς, ὁποῖά τε καὶ πόσα τοῖς οὔροις ἐπιφαίνε- 
᾿φαὶ χρώματα καὶ μεϑ' οἵων ἐνδέχεται συστάσεων ᾿συνανα- 5 
φανῆναι" εἶϑ᾽ οὕτως δὲ καὶ τὰς διαγνώσεις ἐκμανϑάνειν 
ἐπὶ προεγνωσμέναις διαφοραῖς τῶν οὔρων" τοῖς γὰρ οὔ- 

τως διδαχϑεῖσι ῥᾳδίως ἂν διαγνωσϑείη ὁποῖά τε ϑεραπεύ-- 

φτέα, καὶ ὁποῖα ἀπαγορευτέα. 2. ᾿Επὶ τούτῳ δ᾽ ἔσται καὶ 
ὁ περὶ αἰτίας οὔρων λόγος διασημαίνων, ἐφ᾽ ὁποίαις δή τὸ 
φισιν αἰτίαις οἷα δήτινα τῶν οὔρων γίνεσϑαι. ἴσως γὰρ 
ἂν καὶ εἰς πολλὰ λυσιτελήσει ὁ περὶ αἰτίας οὔρων λόγος. 
8. Ἔσται γε μὴν ἐπὶ τούτῳ τὸ περὶ τῆς ἐκ τῶν οὔρων 
προγνώσεως βιβλίον, διανοιγούσης ὥσπερ τῆς διαγνώσεως. 
τὰς προγνώσεις. 4. Τῷ γὰρ ἀκριβὼς διαγινώσκοντι καὶ 15 
τὸ ἀσφαλῶς ἐγγίνεται προγινώσκχειν, καὶ τούτων μὲν ἕκα- 

στον, Θεοῦ διδόντος, λελέξεται ἐν ἰδίοις λόγοις, ἡμεῖς δὲ 

ἐντεῦϑεν πέρας ἐπιϑέντες τῷ λόγω ὥσπερ ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρ- 
χῆς τῶν μετὰ τοῦτον λόγων ἀψώμεϑα. 

ΤΩΩΑΝΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΙΚΤΟΥΡΙΟΥ͂ 20 

ΜΟΓΙῸΣ Β. ᾿ 

ΠΕΡῚ ΔΙ2ἊἋΑΓΝΏΣΕΩΣ ΟΥ̓ΡΩΝ ΔΟΓΟΣ ΠΡΩ͂ΤΟΣ. 

Προοίμιον. 

1, ᾿Επειδὴ τὸ μανϑάνειν ἐϑέλειν τὰς ἐκ τῆς τῶν οὔ- 
ρὼν σημειώσεως τῶν ὑποιωνδήτινων τοῦ σώματος διωαϑέ-,5ῦὺ 
σεων διαγνώσεις ἐκ τοῦ πρῶτον εἰδέναι τὰς τῶν οὔρων 
διαφορὰς ἐγγίνεται, ἔρϑημεν δὲ ἡμεῖς ἀνωτέρω περὶ δια- 
φορᾶς οὔρων λόγον ἐκϑέμενοι, καὶ πᾶν αὐτῷ περάναντες 
τῆς μεϑόδου, λείποιτ᾽ ἄν ἴσως ἤδη φάναι περὲ διαγνώ- 
σεως οὔρων, ὃ δὴ καὶ λυσιτελέστατον τῇ τέχνῃ κατέστη- 30 
κὸν. ὦ. Εἰ γὰρ μὴ ῥᾳδίως ἔχοι νοῦν ἔχων ἰατρὸς διαιτᾶν 
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[7] φαρμακεύειν, ἀλλο τι ϑεραπευτιλὸν προσάγειν τοῖς 
χαϑοτιοῦν κάμνουσι σώμασιν, εἰ μὴ αὐτίκα διαγνοίη, 
ὁποῖον δή τι τὸ κατέχον πάϑος εἴη τυγχάνον, πάνυ ἂν 
οἴμαι λυσιτελήσειν τούτῳ τοῖς ὁποιαςδήτενας μεϑόδους 

ὅ φῶν ᾿διαγνώσεων ἐξευρημένας φῇ τέχνη. 8. "“λλαι μὲν 

οὖν μέϑοδοι τῶν. διαγνώσεων ἄλλοις μᾶλλον ἀρκοῦσι σιά- 

ϑέεσι, κοινὴ δ᾽ ὥσπερ καὶ διὰ πάντων μικροῦ δεῖν διαττε- 

φοίτηκεν ἡ ἐκ τῶν οὔρων διάγνωσις. 4.. ᾿Βπικαίρως μὲν 

γὰρ ἄν φαίη; ὅσα περί τὸ κατὰ τὲς σιρώτας φλέβας 
10 σρέψεις ἐσπισυμβέβηκε καὶ ἀπεψίας καὶ ὅσα περὶ τὴν τρι- 

φήν πέψιν, καὶ προσέτε ὅσα στερί τε τοὺς ψνεφροιὶὶῖς καὶ 

κύστιν καὶ τὸὼ οὐρητικὰ ἀγγεῖα, ἐπὶ τούτοις δ᾽ αὖ ἐρεῖ 
αὐξήσεις τὸ χυμῶν καὶ μειώσεις, ἐμφράξεις τε καιρίων 
πόρων καὶ ὅσα ἐπὶ τούτοις γίνεται, περὲ ὧν ἂν εἴη φάναι 

τό φοῦ λόγου προϊόντος. ὅ. ᾿Αλλὰ δὴ πρῶτον μὲν ὠδὲ ζη- 
φέρν περὶ ἀμίδος τε καὶ τόπου καὶ χρόνου καϑ'᾽ ὃν προσ- 
ἥκει τὰς τῶν οὔρων ἐπιοχέψεις ποιεῖσϑαι" εἶϑ᾽ οὕτως τῶν 
οἰκειοφέρων ἔχεσϑαε λόγων. ΤΌΣΩΣ 

Κε ὡ α΄. Περὶ διαφορᾶς, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς μάλιστα ἐπιτηδείου. 

20 1. Α,ΓἹἱ τοίνυν ἀμίδες ἔστωσαν ἐκ λευκῆς μὲν πάνυ 
καὶ λεπτῆς ὑέλου κατεσκευασμέναι, ἵνα ἀκριβὼς τὰ χρώ-- 
ματα διαφαίνηται. 2. ᾿Ενίαι γὼρ ὑποχλωρίξζουσαι, χἀν- 
φεῦϑεν μὴ ἀκριβῶς διαφανεῖς τυγχάνουσαι --- τῷ γὰρ 
λευκῷ τοῦ χρώματος. ἡ διαφάνεια ἕπεται --- ἀφαιροῦνταί 

25 τι τοῦ χρώματος ἴσως καὶ τῆς συστάσεως. 8. ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ 

ἀκριβῶς ὁρᾶται ταύταις τὰ παρυφιοτάμενα, ὥστ᾽ ἐκεῖνα 
μᾶλλον προτρέπειν ἔχειν δεῖν. 4. Τὰ δὲ σχήματα αὐτῶν 
ὄντα διάφορα τάχ᾽ ἂν τι καὶ λυμάνειεν τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς 
διαγνώσεως. ὄ. ᾿Επί τε γὰρ ταῖς πάνυ εὐρείαις, καὶ μά- 

30 λιστὰ εἰ τύχῃ πάνυ μέτριον ὃν τὸ οὖρον καὶ διαδοϑὲν 
ἐπὶ τὸ πλάτος μόνον, βραχύ τι ἐφαψάμενον τοῦ χατὰ 
μῆκος διαστήματος, οὐκ ἔσται γνῶναι τὰ παρυφισταάμενα, 
ὁποῖον τόπον εἴληχε τοῦ κατὰ βάϑος διαστήματος, τοῦ 
οὔρου βραχέος πεφυκότος. 6. Ταῖς τε ἀνωμάλοις ἀμίδε- 

35 σιν οἷα δὴ καὶ νῦν κατασκευάζονται ἐπιμήκεσι πάνυ οὔ- 
σαῖς καὶ τὰ μὲν κάτω εὐρύτερά πὼς ἐχούσαις, ἐπισυναγο- 



“Ὁ νυ υπὐπῊὩΐ ΦΩΘΘοὃοσἘὁὌΘΠσ 

ὈῈ: ὈΒΙΝΙΘ 118. 1]. 99 

᾿ ΩΣ: Ν ς ΕΝ φιεν ᾽ " - ᾿ 
μέναις δὲ, καϑ' ὅσον ἂν ἀνίσχωσιν ἀπὸ τοῦ πυϑμένος, 

Γβῆς. ’ ᾿ , Ὁ ἢ " μ 
αὐτὸν δ᾽ ἐχούσαις τὸν πυϑμένα ἐξέχοντα μέν, πάνυ δ᾽ 

᾿ - 

ἐπισυνηγμένου, εἰς μὲν τὸ διακινῆσαι, εἴ που δέοι, τὰ 
οὖρα, καὶ πλείω δὲ εἴπερ εἴη ὅλα δέξασϑαι --- πολύχωρα 
γὰρ τὰ ἀγγεῖα --- χρήσιμοι ὧν ἴσως εἶεν. Ἴ. Ἐϊς δ᾽ ἐπι- 5 

᾽ ᾽ν 3, [4 - “ φηδειότητα ἐπιτηρήσεως οὔρων ἧττον ὧν λυσιτελεῖν τῶν 
λοιπῶν τῶν ἀμίδων, αἱ δὴ κατὼ τὸ σχῆμα τοῖς ὑελίνοις 
τούτοις ἐκπώμασιν ἐοίκασιν, οἷς δῆτα χρώμεϑα οἱ πίνον-- 

ψεξ, ὥστε, εἰ δέοι καὶ τὸ μάλιστα λυσιτελοῦντα σχήματα 
- 2 ,’ ’ ὼ κ - - ΕΙ [2 

φῶν αμίδων μανϑάνειν, τὰ τοιαῦτα μᾶλλον ἂν δόξεις λυ-- τὸ 

σιτελέστατα. 8. Ζ4εῖ.γε μὴν τὰς ἀμίδας ταύτας μήτε ζώ--. 
ΑΜΈΡΤΣΣ.- « 3 ψὰιϊς περιδεῖν ἐξ ὑέλου ὡς ἐπιπροσϑούσαις, ὥστε τοὺς πυϑ-- 

μένας αὐτῶν ἐπὶ πολὺ χεκτῆσϑαι εἰσέχοντας, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν 
φε ἁπλοῦς καὶ λείους. 9. “4ν «τι δὲ καὶ βραχὺ μείζους 

“- , χὰ ᾿ ἷ 
,δἷεν τῶν συνήϑων σούτων ἐχπωμάτων,. ἵνω καὶ τὸ ποσὰ 15 
τῶν οὔρων ὁλοκλήρως δέχωνται, ἀποδεκτέα ἂν εἴη. 10. ᾽4λλ᾽ 
ὁ μὲν περὶ σχήματος τῆς ὠμίδος λόγος τοιοῦτος" περὶ δὲ 
φῆς τῶν οὔρων ἐπισκέψεως οὕτω πως λέγωμεν. 

Κεφ. β΄. Περὶ ἁρμόζοντος τόπου, ἐν ᾧ δεῖ τὰς τῶν οὔρων 
ἐπισκέψεις ποιεῖσϑαι. “0 

1. ᾿Επειδὴ οἵ τὸ σκιαυγεῖς πάνυ τῶν τόπων ἀφαι- 
ροὔνταϊ τε τοῦ χρώματος πρὸς τὸ ζοφῶδες τοῦτο μετατι- 
ϑέμενοι, οἵ τὸ πάνυ διαυγεῖς καὶ ἡλιώδεις τῇ πολλῇ δια- 

φανείᾳ πραὕτερα πολλῷ τὰ χρώματα ποιοῦσε φαίνεσϑαι, 
δεῖ πάντως δὴ καὶ τοῦτο παρατηρεῖσϑαι καὶ τὰς ἐξ ἀρίτ- 25 
φοτέρων, τῶν τόπων ἐπιπροσϑήσεις ἐπὶ τὰς ἀριβεῖς τῶν 
οὔρων ἐπισκέψεις, ἀφαϊίρουμένης τῆς ὀντότητος τῶν χῤω- 
μάτων, πειρᾶσϑαι φεύγειν καὶ τὸν μέσον τοὔτων τόπον 
ἐπεδηνέενν ὡς μηδέν τι τῶν χρωμάτων ἀδικοῦντα. 2. Κἂν 

μὲν οὖν διαφαίνηται σαφῶς τὰ παφυφισδάμενα, ὠρκεῖσϑαι τὺ 
δεῖ" εἰ δέ πη πάνυ εἴη ἀμυδρὰ καὶ οὐκέτι δῆλα, τότε δὴ 

τότὲ καὶ πρὸς τὸν ἥλιον αὐτὸν προάγειν. τὰ οὖρα, ὡς 
διαφανῆ καὶ σὰ λανϑάνοντα ἐν ὑπαύγῳ τόπῳ" ἐκεῖνο δὲ 
τῶν. προσφυεστάτων ἂν δόξειεν, εἰ τῷ λόγῳ προσδιο- 

. θισϑείη δ χρόνος, καϑ' ὃν μάλιστ᾽ ἄν τις εἰκότως τὰς 35 

΄ 
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τῶν οὔρων ἐπισκέψεις ποιήσαιτο, ὅϑεν δὴ καὶ περὶ τού- 
φου ῥητέον, ὧδε τῶν λυσιτελεστάτων δηϑῆναι δόξαντος. 

»- γ. Περὶ χρόνου, καϑ'. ὃν οἰκειότερον τὰ οὖρα ἐπισκέπτεσθαι. 

. Τὰ τοίνυν οὖρα Ταῖς ἀμίσι διουρηϑέντω, ἔτι μὲν 

εδρόφιρῥα τῇ ἀφῇ τυγχάνοντα, τὰ χρώματα μόνον ἀκρι- 
βῶς διδόασιν ἐνορᾶν, παρυφιστάμενα δὲ καὶ συστάσεις καὶ 

σιρὸς τούτοις αἱ πομφόλυγες οὔπω ἀκριβῶς ἐπείδηλὼ «τέ- 
φύυκε. 2. Τῶν γὰρ πομφολύγων αἱ μὲν τῷ διαπινδομένῳ 

συνδιαρρέουσι ϑερμῷ, αἱ δ᾽ αὖ συμπαῤβαμένουσιν ἀποψυχ- 

10 ϑέντε τῷ οὔρῳ ἦτοι πᾶσαι, ἢ ἔνιαι. 8. Τὰ δὲ παρυφι-- 

σνάμενα τὴν ἀρχὴν οὐ ῥᾳδίως φαίνεται, ἐπειδὰν δ᾽ ἤδη 
φὰ οὖρα ψύχηται, καὶ αὐτὰ δὴ συνεπιφαίνεναι, καί πὼς 
τὴν ἀρχὴν ἐπινέφελα πεφυκότα, » τῆς ὥρας ἐπεμετρουμέ-. 
νης, ἤτοι αὐτόϑι ὅτε μένει, ἢ περὶ τὸ μέσον προϊόντα 

15 γένηται τῆς ἀμίδος, ὗσστερ δῆτ᾽ ἄλλοτε πρὸς αὐτὸν γοῦν 

«τὸν πυϑμένωα χωρεῖ. 4. ΑἹ δὲ δὴ συστάσεις, ὅσαι μὲν 

ὑπὸ τὴν σύμμετρον πεφύκασιν, αὐτοῖς τοῖς χρώμασι συν- 
αναφαίνονται" ὅσαι δὲ ὑπιὸ τὴν παχείαν μετὰ τὴν κατά- 
στασιν τῶν παρυφισταμένων δείκνυνται, ἔτι δὲ σχολαίτε- 

0 ρον, ὅσαι τούτων αὖϑις καϑίστανται" ταῦτά. φοι μὴ πρωΐ- 
αἰτερον τοῦ διεψύχϑαι ἀκριβῶς τὼ οὖρα σιροσήκει 
σκέπτεσθαι, ἢ μὴν πολλοῦ γε διαπέσοις ὧν τῆς ἀκριβοῦς, 

ὡς εἴρηται, διαγνώσεως, ἀλλ᾽ οὐδὲ διακινηϑῆναι δεῖ τοῦτα 

σφοδρότερον πρὶν ἢ σὲ ἐπισκέψασϑαε, ἵνα μὴ πολλὰ τῶν 
25 ὄντων μετανεϑείη" αἵ τὸ γὰρ πομφόλυγες διαρρήγνυνταί 

σε καὶ μετατίϑενται καὶ τὸ παρυφιστάμενα κλονούμενα 

τῇ βίᾳ φεύγει τοὺς σφῶν αὐτῶν τόποῦς,. ὥσπερ καὶ, κατα- 
στάντων ἤδη τῶν παχέων. αὖϑις τῇ συγμενήσει συγχεῖται 
οἷον ἡ γεγονυῖα κατάστασις. "ὅ. Καὶ τοιαῦτῳ" μὲν δεῖ Ἰτερὶ 

80 φοῦ χρόνου, καϑ' ὃν χρεῶν τὰς ἀκριβεῖς, τῶν οὔρων ἐπι- 

σκέψεις σπιοιεῖσϑαι, συνιέναι τὸν ἀκριβῆ. 'φῆς τέχνης συνί- 
στορα.  καὲ ταῦτα. “μὲν δηϑέντω τὰχ ἂν εἰκότως δόξωϊεν 

λελέχϑαι. 6. Νυνὶ δ᾽ ἂν πάνυ δέον τελοίη, εἰ κατὰ μέ- 

ϑόδον. ἐντεῦϑέν σιοϑὲν ἀρξαίμεϑα τῶν περὶ 'διαγνώσεως 
835 οὔρων λόγον. 7. ᾿Επεὶ δ᾽ ὥσπερ ἀπό. τιμος σσάϑιμης ἢ 

κανόνος τοῦ ἐν πᾶσι αὐϑμέερθς φε καὶ κατὰ φύσιν οὔῤου 
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τὰς τῶν σαϑῶν εἰδέναι διαγνώσεις διαπέφυκε, χρεὼν ὧν 
εἴῃ στερὶ τοῦ κατὰ φύσιν οὔρου πρώτως εἰπεῖν καὶ συμ- 

μέτρως, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ περὶ τῶν ἀπεοικόσψων τῷ συμμέ- 
τρῷ., καϑ' οἷον δήτινα λόγον. 8. ᾿χλλ᾽ ἐπειδήσεερ οὔτε 

φοῖς πᾶσιν αἱ αὐταὶ τυγχάνουσι: κράσεις καὶ ἡλικίαι, οὔτε 

ταὐτὰ γυμνάσια καὶ τροφαί, οὔτε μὴν ὧραι καὶ χῶραι αἵ 
αὐταί, καὶ τἄλλα, ὅσα ἀλλοιοῦν «ο. σώμὰ πεφύκασιν, ἀπο-- 

- ἱ »" κ [ἐ - , φΦ. ὦ 

χρώσων οἶμαι λαβεῖν τὸν λόγον τῆς μεϑοόδου συνϑήκηΨψ, 

εἰ καὶ περὶ τούτων φαίην καϑ' ἕκαστον, καὶ ταῦτα μέντ᾽ 
ἄν ῥηθείη μετ οὐ πολύ; τοῦ πράγματος ἀπαιτήσαντος. τὖ 
9. Νυνὶ δ᾽ ἄν εἴη προσῆκον, τὸν ἐν πᾶσε κατασχευάσαι 
σύμμετρον ᾿ἀνϑρωσον, εἶϑ᾽ οὕτως ἐπιϑεῖναι τοῦτο τὸ κατὰ 

,. ὼ Ξ᾿ ὡ ᾿ 10ύ.. 71 ᾿ ἐδὸ ε : " δ ᾿ῷ κ 

φύσιν οὖρον. ὉΠ γὰρ εἰδότι, ὁποῖον εἴη τὸ κατὰ 
͵ - τ ͵ “ 

φύσιν οὖρον τῷ κατὰ πάντα συμμέτρῳ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ 
αὐἰστ ἐκείνου ἠργμένω, ἔσται καὶ τὰς ἐχεῖϑεν συνιέναι τρο- 15 
πάς, ὥστε καὶ τὰς ἐστὶ τούτοις ῥᾳδίως ἀποφαίνεσθαι δια- 

γνώσεις, καϑωὼς ἄν ὁ λόγος προβαίνων ἐξείπῃ σαφέστατα. 
11. Κανὼν μὲν γὰρ καὶ σεάϑμη τά δε κάμετυλω καὶ λοξὰ 
καὶ: διεστραμμένα. τῶν ξύλων παριστῶσιν ἀρμοσϑέντες, 
οὔρον δὲ ἐν πᾶσι" σύμμετρον τὰς ἀπὸ τούτου κατὰ τὸ τὺ 
μᾶλλόν τὸ καὶ ἧττον ἐκτροσταὶς ὑποφαίνει.- : νυ 

κὼ δ΄. Περὶ. διαγνώσεως «οὔ κατὰ. πάντω συμμέτρου οὔρϑυ. 

τ Εστω δὴ φοίνυν ἀνὴρ ἀκριβῶς ὑγιαίνων; ἀκμάζων τῇ 
ἠληρίᾳ, φῇ πάσῃ κράσει" φοῦ. σώματος σύμμετρος," 'χούώμ-- 

ψός δε τροφαῖς, εὐχύμοις γ8 καὶ συμμέτροις, καὶ Ἰϑέλμηραα 25 

σίοις μήτε ἐνδέουσι μήτε ὑπερβάλλουσιν, ἐν χώρᾳ τε καὶ 

ὥρᾳ δρμβέτνωι καὶ ἁπλῶς 'φάψαι τοῖς σπιᾶσιν ἔστω συχ- 

μδνρία: ἤ ἄμεσός 48 καὶ" ἄτμητος. : 3. Τ ᾧ τοιούτῳ οὐροῖε᾽ 

ἄν: οὖρον τῇ ειὲν χροιᾷ ὑπόπυρρον ἢ ὑπόξωνϑον ; τῇ υδὲ 
ουστάσει σύμμετρον. παὐ ὠναλογίαν ἔχον τῆ τοῦ πινομέ- 30 

ψοὺυ ποσότητι, οὔτε πομφολύγων" ἐπινηχομένων.  οὔϑ᾽ οἵων 
δήτινων ἑτέρων." 8. “Ὑφιζανέέξω δὲ τῇ ἀμίδι, ὠλλὰ μὴ 
προσισχέσϑω ὑπόστασις λευνὴ καὶ λεία καὶ" δμαλή, υάντῃ 

"ἑαυτῇ. "ὁμοία, Ἡνή τινων, συμστετυλεγ μένων ταύγαιξ ἐμῷε- 

θυομένων ϑριξὶ "καὶ ψήγμασι»" "ἐοικότων κὰΐ φιδε «ταρατελη:- 85 

σίοις εἴδεσι: 4. Ὕ τοιοῦτον οὖρον ἄριστόν" τὸ" πολοματὰ 
4. 
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͵ , , « , ΡΥ ἡ ,»,.,κΚὶ ᾿ 
παντὰ συμμετρὸν τ καὶ ὑγιές" καϑ' ὃτι δ᾽ ἂν τούτων 

, ’ - - 

ἐνδέη, λείποιτ᾽ ὧν πάντῃ καὶ τῆς ἀκραιφνοῦς ὑγείας. 
ν τ ε , ᾿ ᾽ , ε ΕΣ , 

ὅ. Καὶ ὑγείας μὲν πολὺ πάντως ὡς ἴσμεν πλάτος καί 

τινα εἰκότα τῶν ὠπαγορευϑέντων ἐπὶ τῷ τῶν οὔρων κα- 
σ γόγνι ἐπὶ τοῖς τῶν ἁπιλῶς ὑγιαινόντων οὔροις φαίνοιτ᾽ ἀν. 
0. ᾿“1λλ᾽ ὁ λόγος νῦν οὐ περὶ τῆς κατὰ πλάτος ἐπινοου- 

μένης ὑγείας διέξεισιν, ἀλλὰ τῆς οἷον ἀμέμσττου πάντῃ 
.“ καὶ ἀκραιφνοῦς. αὐτῆς γὰρ οἷον διαζωγραφηϑείσης τῷ 

λόγῳ, ὁπόσον τις τῆς ἀρίστης ταύτης ὑγείας. λείσεδται, 
, ΕἸ ᾽ , ᾽ Ἁ ΄ ͵ ε ἐξ 

᾽) γνοίης ἂν. ἀσφαλέστατα. 7. ᾿Επεὶ οὖν δέδεικται, ὁποῖον 
Ἂ ᾿ ’ Ε) 

οὖρον ἐν τοῖς εὐκράτοις καὶ κατὰ πάντα συμμέτρως ἔχουσι, 

προσῆχον ἂν εἴη ὥσπερ ἀπὸ τινος ἀσφαλοῦς σημείου ἡμᾶς 
ἠργμένους τοῦ ἐν πᾶσε δηλονότι συμμέτρου ἀφίστασϑαι 
κατὰ βραχύ, ἵν᾽ ὅπως ταῖς ἀποστάσεσι τὰ μέτρα τῶν Ψψο- 

" ὡς ἐφ᾿ Ὁ 4 Υ͂ -. “ 

ιὁ ρημάτων ἔχοιεν κρίνειν τ8 καὶ διαγινώσκειν δεόντως, ὅσοις 
ἂν ἄρα τοῦτ᾽ ἔργον γένηται. μὲ 

Κεφ. ἐ. Περὶ διαγνώσεως τῶν κατὰ γένη. καὶ ἡλικίας οὔρων. 

1.. Καὶ δὴ «περί τὸ τῶν κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ γένη 
καὶ φυσικάς τίνας δυσκρασίας καὶ γυμνασία καὶ προσέτι 

0 ὦρας τὸ καὶ χώρας καὶ διαίτας εἰπόντες, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ 

σιερὶ τῶν ἑκάστῳ συμβαινόντων τῶν γενικῶν ψοσημάτων 
ἐροῦμεν προσδιορισάμενοι τούτων ὅσα τά τε χρώματα καί 
αἱ συστάσεις καὶ τὰ παρυφιστάμενα καὶ τὰ ἐν τούτοις 
φεϑεωρημένα βούλεται. ὥ. ᾿ινδρῶν οὖν εὐκράτως ἐχόν- 

δ φων καὶ ἀκμαζόντων οὖρα ὑπόπυρρά τε καὶ ὑπόξανϑα 

ἤδη καὶ συμμέτρως ἔχοντα καϑ' ὑπόστασίν τε καὶ σύστα- 
σιν, γερόντων δ᾽ ἤδὴ λεπτὰ καὶ λευκὸ καὶ βραχυτέρας 
᾿ἔχοντα ὑποστάσεις καὶ πρὸς τὸ ὠμὸν ἰούσας. μικρῶν παί- 
δων. ὀλίγον μὲν τῶν ὑποσύρρων τε καὶ ὑποξάνϑων δέουσι, 

30 φῇ δὲ -συστάσεε μικροῦ δεῖν καὶ στῶν ἀκμαζόντων" ὑπερ-- 

βάλλουσιν,. ἀϑρόας τὸ τὰς ὑποστάσεις ἔχουσι. 8. «Καὶ 
ὅτῳ μὲν ταῖς ἡλικίαις οἱ παῖδες προβαίψουσι, φὰ μὲν 
χρώμωτω. ἐπιτείνεται τῶν. οὔρων, τῶν δὲ ὑποστάσεων 

ὑφαιρεῖται. τὸ σλῆϑος. εἰς ἀκμὴν δὲ ἰόντων. τά φξ. χρώ- ὅδε 

56 ματα πιροβαίνειν. τοῦ ὑποπύρρου σελέον σαύονται,. αἱ ϑ᾽ 
ὑποστάσεις ἐν τῷ συμμέτρῳ σιοσῷ γίνονται. 4. Καϑ' ὅσον 
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δ᾽ ἂν παρακμάξωσιν αἱ ἡλικίαι, καὶ ταῦτα τοῦ τοιούτου 

χρώματος. ἀφίστανται σιρὸς τὸ λευκότερον προϊόντα καὶ 
αἱ ὑποστάσεις μείους σὲ καὶ ἀμαυῤνότεραι γίνονται καὶ 
ἡλικιῶν μὲν τοιαῦτα οὖρα συνελόντα φαίνεται φώναι. 

ὕ. Γυναικῶν δὲ ἀκμαζουσῶν τὲ καὶ εὐχράτως ἐχουσῶν 
οὖρα ἐνδέοντα πολλῶ φαίνεται τοῦϑ'᾽ ὑποπύρρου καὶ ὑπο- 
ξάνϑου σιρὸς τὸ λευκὸν ἰόντα" ὑπόλετιτοί τὸ τούτοις αἱ 
συστάσεις, ἀϑροωτέρας γε μὴν ἔχοντα φαίνεται τὰς ὑπο- 
στάσεις τῶν ἀνδρῶν. 0. Τὰς 7ὲ μὴν διαφορὰς αὐτῶν ἐπὶ 

ταῖς τῶν ἡλικιῶν διαφοραῖς μαϑεῖν ἐστιν ἀσφαλῶς ἐκ τῶν 
προσεχῶς ῥηϑέντων. - 7. ᾿Επὶ τούτοις ϑέμις εἰπεῖν, οἷα διὰ 
τὰς φυσικάς τε καὶ κατὰ πάϑος ἐπισυμβέβηπε ϑυσκρασίας. 
8. Καὶ δὴ δυοῖν μὲν οὔσαιν ταῖν παϑητικαῖν ποιητήταιν, 

δυοῖν δ᾽ αὖ ταῖν δραστικαῖν τὸ καὶ ποιητικαῖν, ὑργότης μὲν 
καὶ ξηρότης, παϑητικαὶ τελοῦσαι, πλεονάσασαι βραχύ τι ἂν 

ἀλλοιώσαιεν μόναι, ϑερμότης δὲ καὶ ψυχρότης τὰ μά- 
λιστα, καὶ ὑγρότης μὲν πλεονάσασα ἀμβλύνειεν ἂν τὴν 
κατὰ φύσιν χροιὰν τοῦ οὔρου, ἐπιτείνεις δὲ τὸ πλῆϑος, 
τραχύνοιτο δ᾽ ἄν καὶ ἡ ἐπιφάνεια τούτου. 9. ΑἹ δ᾽ ὑπο- 
στάσεις σιλείους τε χαὶ ἐνωμότεραι φανεῖεν ἀν. ξηρότης δὲ 
φοῦ τε κατὰ τὸ χύμα καὶ παρυφισταμένου ὑφαιρεῖται σπιο-- 

σοῦ καὶ διαφάνειάών τινα ὧδε πλείω καὶ στιλεενότητα κέχτη-- 
ται τὰ χρώματα σύμμετρα σεφυκότα αἵ τε ὑποστάσεις 
τούτοις τάλλα σύμμετροι χαί πὼς παχύτεραι τῇ συστάσει. 
10. Καὶ ϑερμότης μὲν οὖν βραχύ τι μὲν ἐκστᾶσα τοῦ 
δέοντος ὑπόπυρρά τε καὶ ὑπόξανϑα ἔτι ἀποδίδωσι ταῦτα, 

ἐπιταϑεῖσα δ᾽ ἤδη πυρρά τε καὶ ξανϑά, ταῖς δὲ συστάσε- 
σιν ὑπερεκσίπτουσιν οἷον καὶ τὸ σύμμετρον, καί τις δ᾽ 
αὐτοῖς ἐπιελάμσεεε στιλβηδῶὼν μετρία, ταῖς δ᾽ ὑποστάσεσι 

συμμέτρως ἔχοντα φαίνεται τῷ λόγῳ τοῦ ποσοῦ, ἀφαι- 

ροῦνται δ᾽ ἔτε καὶ τῆς συνήϑους λεπτότητος. 11. Ψυ- 
χρότης δ᾽ αὖ πρὸς τε τὰ λευκὰ τῶν χρωμάτων «ποιεῖ χω- 
ρεῖν τὰ οὖρα καὶ τῆς συμμέτρου λείτπιεσϑαε συστάσεως, 
προϊούσης δὲ τῆς ψύξεως ἤτῦι ἔτε λεπτύνεται ἢ τούὐναν-- 

ὃ 

τ 

1Ὁ 

20 

τίον πάσχει παχυνόμενώ τε καὶ ὠναϑολούμενα, τοὔτοις ἢ 35 

ᾳαάνὺ ἀμυδραί τὸ καὶ βραχεῖαι αἱ ὑποστάσεις ἢ πλείους 

μὲν, ἀνωμάλῳ μέντοι ἔνεισι καὶ ἔνωμοι. 12. Καὶ οὔρων 
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μὲν ἰδέαι τοιαῦταί τινὲς κατὰ τες ἁπλὰς σερύκασι δυσκρα- 
σίας" συ δ᾽ ἂν ἴσως τῷ λόγῳ ποδηγούμενος ἐνφεῦϑεν ἔτπι-- 
ψοήσαις ῥᾳδίως καὶ τὰ ἐκ τῶν συνδυαζομένων δυσχρασιῶν 

γενόμενώ τὸ καὶ φαινόμενα οὖρα. 18. Ὁ ποῖω δὲ τοῖς τὲ 

ὁ σπολλὰ καὶ ὑπὲρ τὴν δύναμιν ψυμναζομένοις γυμνάσια 
ἐπιφαίνεται, μοὶ οἷα δ᾽ αὖ τοῖς νωϑρὸν καὶ ἥσυχον μιετ- 
ἐοῦσι. βίον νῦν ὧν εἴη. λέξαε καιρός.. 

Κεφ. ς΄. διάγνωσις τῶν κατὰ τὰ γυμνάσια καὶ ἀνέσεις οὔρων. 

1. Καὶ δὴ τοῖς μὲν σελέον κεκμηκόσιν ἢ δεῖ γυμνα- 
10 ζομένοις φά τε οὖρα ὑπόξανϑα καὶ πρὸς τὸ ἔανϑον αὐτὸ 

χωροὔντω φαίνεται χρῶμα, αἱ ϑ᾽. ὑποστάσεις «νυ «τε τοὐ- 
φοις βραχεῖαι καὶ λειιταί. ἀλλοιοῖντο. δ᾽ ὧν ἴσως καὶ, κατὰ 

τὴν. χροιὰν αὗται. ὥ.. ᾿Εγίοτε, γε μὴν. καὶ τινὰ συντήγ- 
ματα ἐπινήχεται τούτοις, “πάνυ. τἀνθρώπου χεκμηκότος, 

15 δἴ στοῦ καί τε. ἕτερον ἴῃ συνεργὸν αἴτιον, ἀλλὰ τοιοῦτο 

μὲν ὀφϑέν, ταχ᾿ ὧν καὶ ἀρχή τις εἴη νοσήματος. 8. “Ἡμῖν 
δὲ οὐκέτι σιρόσϑεσις σερὶ τοιούτων οὔρων φάναι" τοῖς 78 
μὴν ἀργὸν καὶ ἥσυχον βίον ἔχουσι «τά τε οὖρα σιρὸς «τὸ 

λευκὸν χωροίη ἄν, αἱ ϑ'᾽ ὑποστάσεις πλείους ἂν ὀφϑεῖεν 

20 καὶ σταχύτεραι καὶ τραχύτεραι. 4. Ταῦτα μὲν ἀρκούντως 

ὧδ᾽ ὧν ἴσως. ἔχοι" στερὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς ὥρας τ8 καὶ χω- 
ες μεταβολὰς ἐπιφαινομένων φοῖς ἀνθρώποις οὔρων, δὲ 
ὧν. εἴη φάναι προσῆκον. 

Κεφ. ζ΄. διάγνωσις τῶν, κατὰ τὰς ὥρας καὶ χώρας οὔρων. 

25. 6.0. 1. ὕξαρος τοίνυν ὅπόσον ἄν ὃ καιρὸς, προΐῃ ἐπὲ τὸ 
ϑερμότερον, τά τὸ χρώματα τῶν οὔρων τῶν ὑπώχρων καὶ 

ὠχρῶψ ἀφιστάμενα πρὸς τὸ ὑπόπυρρον. χωρεῖ καὶ ὑπόξαψ-- 
ϑον" καὶ τῆς ἀμετρίας φευγούσης τῶν συστάσεων. ἀποκα- 
ϑίστανται πρὸς ὃ κατὰ φύσιν ἢ σύμμετρον" αἵϑ᾽ ὑποστά-- 

30 σεις τούτοις ἀπὰ τοῦ παχεῖαι εἶναι λεπτύνεσϑαί τε ἄρχον-- 
ταὶ καὶ πρὸς τὸ σύμμετρον χωροῦσι" τά γε μὴν ποσώ 
τῶν χυμάτων καὶ πλείω τῶν ἐξ ἀναλογίας τυγχάνουσιν. 
2. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὰν ϑέρος μὲν ἤδη ἄρχηται, παρῴχηκε δὲ τὸ 
ψυχρότερον, ὑπόσυρρω καὶ ὑπόξανϑα τὰ οὖρα φαίνεται 

5 καὶ σύμμετρα ταῖς συστάσεσιν. αἱ δὲ ὑποστάσεις τούτοις 
᾿ 
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ἤδη καὶ λεπτότεραι ἄρχονται φαίνεσθαι τοῦ συμμέτρου, 

ἔτε λευκαὶ καὶ λεῖαε καὶ ὁμαλαὶ τυγχάνουσαι. 8. Προῖόν-- 
τος δ᾽ ἔτι τοῦ ϑέρους καὶ πρὸς τὸ ἀκμαῖον ἤδη χωρήσαν-- 
φος, μείω“ μὲν τῷ ἐξ ἀναλογίας χρόνῳ τὰ ποσὰ φαίνεται, 
αἱ δὲ ὑποστάσεις τούτοις ὧν ἤδη μὲν ἀφαιροῦνται καὶ δὴν ὁ 
κατὰ φύσιν λευκότητα πρὸς τὸ ὕπωχρον οἷον χωροῦσαι 
μείους τὲ πολλῷ καὶ λεπτότεραε φαίνονται" λεπέότης δὲ 

μετά τίνος ἐπιλύμισεδι τοῖς οὔροις στιλεινότητος , ἤδη καὶ 

αὐτῇ πρὸς τὸ ξανϑὸν τε δέσιουσὰ καὶ πυρρὸν. 4. -“Οπό-: 
ταν μέντοι το φϑινόπωρον ἥκῃ, τὰ μὲν χρώματα ἤδη τὸ 
αὖϑις ἀνφιστρέφεται πρὸς τὸ σύμμετρον, ἡ δὲ στιλπινότης 
ἔτε καὶ πρὸς τούτοις ἡ λεπτότης μένει, αἵ ϑ᾽ ὑποστάσεὶς 
ἀμαυραὶ μὲν ἔτε καὶ βραχεῖαε, λευκαὶ δὲ καὶ λεῖαι καὶ 
ὁμαλαί. ὅ. Προῖΐόντος δὲ τοῦ φϑινοσώρου πρὸς τὸ κατὰ 
πάντα σύμμετρον χωρεῖ τὰ οὖρα. 6. Περὶ δὲ χειμερινς 1ό 
φροσιὰς ἤδη τοῦ ἡλίου γεγονότος, κατὰ μὲν τὸ ποσὸν ἀνα- 
λογώτερον ἴσως ἀποδίδοται τὰ οὖρα" τὰ. δέ γε χρώματα 
φούτοις ἰόντα φαίνεται πρὸς τὸ λευχὸν τοῦ χρώματος, αἵ 
ϑ᾽ ὑποστάσεις πλείους τὸ καὶ ἔτε σύμμετροι κατὰ τὰ ἄλλα. 
7. Προήκοντος δὲ τοῦ χειμῶνος αἱ μὲν συστάσεις ἀνώμα- 0 

λοι φαίνονται καὶ λευκὰ τὸ χρώματα ἤδη, τὰ δὲ ποσὰ τὸῦ 
χύματος καὶ πλείω τῶν ἐξ ἀναλογίας, παρυφιστάμενα φού-- 

τοῖς στλείω ἅμα καὶ ἔνωμα. 8. ᾿Επειδὰν δ᾽ ἤδὴ ἰσημερία 
ἐαρινὴ ἢ, ανίεταί γε ταῦτα καὶ χωρεῖν ἐπείγεται πρὸς τὸ 
σύμμετρον. 9. Καὶ περὶ μὲν τῶν κατὰ τὰς ὥρας ἐπιφαε- 55 
γομένων οὔρων μαϑεῖν ἔστιν ἐντεῦϑεν" τὰ δὲ κατὰ τὰς 
χώρας ἀναλύγως ἔχει ταῖς ὥραις καὶ δεῖ τὸν συνετὸν πα- 
ραβάλλοντα ἐκ τῶν κατὰ τὰς ὥρας ῥηϑέντων στοχάξεσϑαι 

καὶ τοὶ ἐπὶ τοῖς διαφόροις τῶν τόπων ταῖς ὥραις ἀγαλο- 

γοῦντα. 10. Τ᾽ οφαὶ δὲ καὶ δίαιται ϑερμότεραι ἢ ψυχρό-- 30 
τδραὶ καὶ ξηρότεραι ἢ ὑγρότεραε τοιαῦτα ὧν οὖρα τῷ 
χρύνῴ ποιήσαιεν, οἷα καὶ αἱ ῥηθεῖσωι δυσέρασίαι, εὔ-- 
συέσυτων δὲ καὶ εὐχύμων τροφῶν προσφοραί, τοιᾶῦτ᾽ ἂν 

οὖρα ποιήσειεν οἷα καὶ ἐν εὐκράτοις τῇ κράσει γίνεται. 
11. Ζ2Ζυσπέττων δὲ καὶ καχοχύμων ἀνώμαλα πωντοίως καὶ 365 

μδίω μὲν καὶ διάφορα ταῖς συστάσεσι τὰ ἐπὶ τοῖς κακοχύ- 
μοις σιτίοις. 12, Καὶ περὶ μὲν τῶν κατὰ τὰς ἡλικίας τὸ 
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καὶ γ μη δυσκρασίας τε καὶ “χώρας καὶ ὥρας καὶ διαίτας 

φαινομένων οὔρων ἱκανῶς ἂν ἔχῃς κὠκ τούτων διαγι- 
γώσπειν. 

Κεφ. ἡ. Διάγνωσις τῶν κατὰ τοὺς ὕπνους καὶ ἀγρυπνίας οὔρων. 

δ 1, ᾿γπνηλῶν γε μὴν οὖρα κατὰ πάϑος καὶ μὴ κατὰ 
φύσιν τῷ μὲν χρώματι πρὸς τὸ λευκὸν ἀπέστρασπιται, τῇ 
δὲ συστάσει εἴς τὲ τὸ ὑπόλετιτον καὶ παχύ. τὰ δὲ παρ-- 
υφισφάμενα τούτοις σιλείω τὸ καὶ ἔνωμα. ἃ. Τῶὼν δὲ φύ- 
σει ὑπνηλῶν ἧττον μὲν λευκά, ἤδη γὰρ ὠχρὰ τῇ συστάσει 

10 χωρεῖ σιρὸς τὸ σύμμετρον, παρυφιστάμενα δὲ τούτοις 
στλείω τ8 καὶ ἀκριβῶς πεσπεμμένα. 8, ᾿“γρυπνούντων δὲ 
οὖρα, φύσει μὲν τοῦτο ἐχύντων, βραχύ τι ὧν καὶ ἀσαφὲς 
διαλλάξαιεν" στεπονϑότων δὲ ὑφ οἵας δήτινος αἰτίας. τοῦτο, 

ταῖς μὲν ἀρχαῖς βοαχύ τι ἂν διαλλάξαιεν τῇ τὸ συστάσει 

ι5 καὶ φοῖς χρώμιασι καὶ τοῖς παρυφισταμένοις. 4, Προῖόν- 
φος δὲ τοῦ χρόνου διασκεδασϑείη τὲ καὶ ἔτι ἐκλείψει, τὰ 
σαρυφιστάμενα λεπτύνοιτο δ᾽ αὖ κατὰ βραχὺ τὰ χύματα 
προχωροῦντα πρὸς τὸ λεπτότερον. ὅ. Τὰ δὲ χρώματα ἢ 
σρὸς τὸ λευκὸν καὶ ὑδατῶδες τούτοις χωρήσει, ἢ πρὸς τὸ 

20 πυρρόν τε καὶ ξανϑίζον, ἐλαιῶδές σὲ καὶ μέλαν κατὰ τὴν 
τῆς αἰτίας οἰκειότητα. θ. Καὶ πλείω μὲν ἐδηδοκότων καὶ 

ἀπεπτησάντων λεσυτώ τε καὶ λευκὰ καί ποτε ἀνυπόστατα, 
χρονισάντων δὲ ταῖς ἀπεψίαις ἀνώμαλα ταῖς τὸ συστάσεσι 
καὶ τοῖς π᾿ἀρυφισταμένοις. 

᾿ ᾿ 
25 Κ ἐφ. θ΄. Διάγνωσις τῶν κατὰ τὰς ἀδδηφαγίας καὶ λιμοὺς οὔρων. 

᾿“'σιτησάντων δὲ οὖρα πυρρὰ ἤδη καὶ ξανϑὰ καὶ 
λεπτὰ φαίνεται κωὶ τὰς ὑποστάσεις ἔχοντα βραχυτέρας " 
λιμῷ δὲ πιεζομένων λευκὰ καὶ λεπτὸ καὶ ἀνυπόστατα μετά 

γ Φινος στιλπνότητος" ἀλλ ὁ μὲν περὶ τούτων λόγος ὧδε 
30 κείσϑω. 2. ᾿Εξῆς δ᾽ ἂν εἴη ϑέμις φάναι περί “8 τόῦὔ πο- 

σοῦ τοῦ γύματος καὶ τοῦ χρώματος καϑ'᾽ ἕκαστα, ἔτει δὲ 
συστάσεως καὶ παρυφισταμένου καὶ τῶν ἐπινηχομένων τῇ 

ἐπιφανείᾳ, ἵν᾿ ἑκάστου ῥδηϑέντος καὶ εἰσι μάλιστα τῶν 
διαϑέσεων αὐτῶν ἕκαστον ἕπεται, τὸ διαγινώοκειν ἀσφαλῶς 

35 ἐγγίνηται τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδαίοις. 8. Καὶ πρῶφα 
᾿ 
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μὲν ὧδε ητέον περὶ πλήϑους καὶ ὀλιγότητος. τοῦ χύμα-- 
«ος; εἶϑ᾽ οὕτως καὶ περὶ τῶν ἐν τούτοις αὐπιβοικουσὼν 

ἀλλοιώσεων. 4. ᾿Επειδὴ. γὰρ σοῖς μὲν ἀκριβῶς ὑγιαίνουσιν 

ἀναλογίαν τινὰ πρὸς τὰ πενόμενωα σώζει τὰ διουρούμενα, 
ἀλλοίωσιν δέ τινα γεγονέναι τῶν ἐντὸς σημαίνει ἢ μείζω 5 
ἢ ἐλάττω, κἂν ϑ'᾽ ὑπερβάλλοιεν σπιολλῷ τὴν ἀφᾳλόγίαν, κἂν 
φε πολλῷ φαύτης ἐνδέοιεν, χρεὼν ἂν εἴη «τερὶ τοῦ κατὰ 

τὴν ποσότητα τοῦ χυμαίρος φᾷναι γένους. 

Κῶ ἥς ἀδωδα ἈΡΚΙΣΣ τ» ὀλιγότητα καὶ πλῆϑος τοῦ χύματος. 

1, Καὶ δὴ πλείω ὀφϑέντα οὖρα τοῖς μὲν ὑγιαίνουσι το, 

στλείω προσενέγκασϑαι πόσιν δηλοῖ καὶ μάλιστα ἢν ἐξίτη-- 

λος ὃ οἶνος ἢ καὶ τὰ χρώματα πρὸς τὸ λευκότερον ὧδε 
μιεϑίσταται, καὶ αἱ συστάσεις πρὸς τὸ λεπτότερον, τὸ δὲ 
παρυφιστάμενα λεπτά τὸ καὶ ἀνώμαλα, καὶ οὐ λεῖα. 
2. ᾿Αλλὰ δὴ καὶ ἐγκειμένων ὠμοτέρων χυμῶν καὶ πεφϑέν- 15 

των, ᾿ἐπιρρωσϑείσης πως τῆς φύσεως συλείω τὸ καὶ ὑπό- 
λεστα ἐκκρίνεται οὖρα, ἧττον μὴν τῶν ῥηθέντων λευχὰ 

καὶ ἀμείνω δὲ τούτοις τὸ παρυφιστάμενα. 8, Π|λείω γε 
μέντοι φαίνοιτ᾽ ἂν τὸ οὖρα κἀπὶ τῶν μείω διαχωρούντων 
διά τινα τῆς κοιλίας φυσικὴν διάϑεσιν" ταῦτα δὲ τοῖς μὲν 30 
χρώμασε σύμμετρα, σελείω δὲ καὶ παχυτέραν τὴν ὑπόστα- 
σιν κέκτηνται, χωρήσει δ᾽ ὧν καὶ διὸ φάρμακα διουρητικὰ 
τὰ οὖρα πλείω, ἃ τὸ μὲν κατὰ φύσιν χρῶμα μᾶλλον τοῦ 
σροτέρου τηρήσει, τὴν δὲ ὑπόστασιν λεσιτοτέραν ἀποφα- 

ψεῖται, στιλβηδὼν δὲ τις ἐσπιλάμιψει τῷ χύματι. 4. Καὶ :5 
φαῦτα μὲν ὡς ἐπὶ τῶν μετρίως ὑγιαινόντων εἴρηται" ἐπὶ 

δὲ τῶν νοσησάντων οὕτως ἔχει. ὅ. 1]λείω οὖρα στρόεισιν 
ἐπὶ τοῦ διψακοῦ μὲν ἀπὸ τοῦ συμβαίνοντος πάϑους ὁνο- 

μαζομένου" διαβήτου δὲ καὶ διαρροίας οὔρου εἰς ἀμίδα 
ἀπὸ τῆς παχύτητος κενώσεως λευκὰ πέφυκε καὶ λεπτὰ καὶ 30 

ἀνυπόστατα. 6. Καἀκεῖνο δὲ εἰδέναι χρεῶν ὡς ἐνίοτε ἐσὶ 

ταῖς “χρίσεσι τῶν νοσημάτων οὔρων πλῆϑος ἐχκρίψεται 

λευχοτέρων τε καὶ λετιτοτέρων καὶ μετρίας ἐχόντων τὰς 

ὑποστάσεις, μάλιστα παχυτέρων τε καὶ ϑρομβοειδῶν οὔ-- 

ρων ἡγησαμένων. ἅ. “Τοῖς δὲ ἁλοῦσιν ὕδρωπος πάϑει 3: 
. γιλείω μὲν, τοῦ συμμέτρου καὶ ὑδατώδη. ὠμὰς δὲ καὶ ἀνω- 
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ἢ νὐ . ὦ ͵ ἢ Ἴ ᾿ 
μάλους ἔχοντα τὰς ὑποστάσεις. 8. Τὰ γε μὴν πυρρὰ καὶ 
ἑσπεέρυϑρα ἤ τισε παραπλησίοις χρώμασε καταβαφέντα καὶ 
σελείω ἰόντα μέμφεσϑαι δεῖ καὶ μᾶλλον εἰ μὴ ουὺν ἀγα- 
ϑοῖς παρυφισταμένοις πρόξισιν' ἄν δέ γε οἰνωπὰ καὶ 

5 κυανὰ κατὰ τὰ χρώματω εἴη καὶ στλείω στροΐοι καὶ μάλιστω 
με πέψεώς τινος προηγησαμένην, ἔτε χείρω καὶ ψέκρωσίν 

τινὰ καὶ σύντηξιν ὑσιοφαίνει τῆς καϑόλου διαρτίας τοῦ 
σώματος. 9. Καὶ περὶ μὲν τῶν ὑπερβαλλόντων τῷ σελή- 
ει οὔρων τοσαῦτά ἐστιν εἰτεεῖν " ἐλάττω δὲ τῶν κατ᾽ ἀνα- 

10 λογίαν συμμέτρων ἰόντα διὰ τἀναντία τοὐτὼν γενήσεται. 
10. Ἵ τὸ γὰρ ξηροτέρα δίαιτα ὀλίγα ἄν «τὰ ὀὖρα ποιή- 
σαϊεν καὶ ὑπόξανϑα καὶ ἐλάττους ἔχοντα τὰς ὑποστάσεις 
καί πως τῶν συμμέτρων παχυτέρας" τὰ τε ἐμπλαστικὰ 

καὶ ἐμφρακτικὰ τῶν προσαρμάτων τὲ καὶ φαρμάκων ὀλίγα 
160 μὲν καὶ ταῦτα παρασκευώσδι χωρῆσαι τὰ οὖρα, λεστὰς δὲ 

καὶ ὀλίγας τὰς ὑποστάσεις. 11. Δ δὲ διὰ πλείονα τοῦ 
συμμέτρου κένωσιν τῆς γαστρός, ἥττω τῆς ἀναλογίας φαί-- 
ψεται, πιρὸς τὸ λευκότερον μὲν ἂν χωροίη, πάνυ δὲ ἀσα- 
φεῖς ἕξει τὰς ὑποστάσεις καὶ λεσιτὰς καὶ οὐ λείας. 12. “4, 

0 μέν τοῖ εἴη διὰ πάχος ἢ πλῆϑος χυμῶν ἀπέπτων ὀλίγα, 
λευχὰ μὲν ὧν ὀφϑείη καὶ λεπτὰ καὶ ἀνυπόστατα, ἔστε δ᾽ 
ὅτε καὶ παχέα, ὠμοτέρας ἔχοντα τὰς ὑποστάσεις καὶ οὐ 
λείας. 18. ᾿Ολίγα δ᾽ ὧν ὑποχωρήσει καὶ διὰ τὴν «τοῦ πυ- 
ρἑτοῦ σφοδρότητα καὶ τὼ χρώματα δ᾽ αὐτὰ σημανεῖ σοι 

οὐφὴν τοῦ τοιούτου πυρδότοῦ ποσότητα. 14. “ΧΑ δ᾽ ὀλίγα 
ἐόντα φαίνεται διά τινὰ τῶν οὐρητικῶν ἀγγείων διάϑεσιν, 
αἵ τε τοπικαὶ ὀδύναι φαῖεν ἂν καὶ τὰ ἐν τοῖς οὔροις παρ-- 

υφιστάμενα, «τερὶ ὧν ἂν εἴποιμεν τοῦ λόγου προϊόντος " 
γῦν δὲ περὶ ἑκάστου χρώματος τὰ ἐνδεχόμενα λέξομεν. 

30,15. Τῆς τοίνυν περὶ τὰ χρώματα διαγνώσεως πολυσχεδοῦς 
φιγος οὔσης, ἅτε μὴ “πάντων τῶν φαινομένων χρωμάτων 
ὀνόμασί «τισε διωρισμένων, ἀλλὰ τῶν μὲν γενικωτέρων. 
διωρισμένων, τῶν δὲ μέσων τὲ καὶ παραμέσων καὶ ἁπλῶς 
τῶν κατὰ εἶδος ὁποιωνδήτινων ἀμοιρησάντων ὀνομάτων 

85 οἰκείων, ἔργον μὲν ἂν εἴη καϑ' ἕκαστον ἐξαγγέλλειν καινῷ 
δυσσιερίλητοτον. 10. Τῷ δέ γε νοῦ μὲν τενυχηκότε ὀξέως, 
φύσεως δὲ ἐσιεμελοῦς, πείρας δὲ φινος βραχυτάτης, ῥὰ- 
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δίως ἂν συμπερανϑείη, κἀκ τῶν ῥηθέεσαιον καὶ τὰ μὴ 

λμαρεν: πο ἀν Πρ ι : 

νἀξῥι ὁ φ. τα. Περὶ διαγνώσεως τῶν λευκῶν. οὔρων., δι 

1. Καὶ δὴ τὰ λευκὰ τῶν χρωμώτων - ἀρκτέον γὰρ 
ἐκ τοῦ. λευκοῦ --- ἐπειδήπερ τῶν ἁπλῶν τοῦτο πέφυκεν, 5 

αὐτὸ μὲν τοῦτο δείκνυσιν ὡς οὐ καταδέξαντά τινα κατα-- , 
βαφὴν «ταρ᾿ οἱουδήτινος χρίσματος. ἃ... Τέσμηνται μέντοι 
εἰς, σελείονα εἴδη τὴν κατὸὺ τὸ μᾶλλόν τε. καὶ ἧττον δια- 
φορὰν εἰσδεξάμενα. 8. ̓ Αλλὲ ὁποῖα μὲν καὶ πόσα ἐν 
φοῖς περὶ διαφορᾶς οὔρων λόγοις σαφέστερον εἴρηται, ὥστ᾽ 10 
᾿οὐδὲ μηκύνειν αὖϑις δεῖ τὸν περὶ τούτων λόγον ἱκανῶς 
ἐκεῖ ῥηϑέντα. ἐπιϑῶμεν δ᾽ ἤδη τῷ λόγῳ, ὅσα ταῦτα δια-- 
φαινόμενα. σημαίνει. 4. ᾿Επεὶ τοίνυν δέδεικται, ὁποῖον 
οὖρον σύμμετρον ἐν πᾶσι κατά τὸ χρώμα, σύστασιν καὶ 
σιροσέτι παρυφιστάμενον, ὥσπερ ἀπό τινος ἀχριβοῦς ση- 15 
μιδίου, τὸν ἀγχίνουν χρεῶν σκοποῦντα ταῖς ἀποστάσεσι 
τούτων καταμετρεῖν τὸ νοσήματα. ὄὅ. Καὶ πέψεσι μὲν 
οὖν ἀκριβέσε τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν «τὸ καϑῆκον λάμ- 
σιδε χρῶμα τοῖς χύμασιν. ἀπεψίαις δ᾽ αὖ ὠχρότης τε καὶ 
λευκότης καὶ ὅσα τούτοις παράμιεσα χρώματα, πλὴν ἀλλὰ 30 
διορισάμενοι τῷ λόγῳ τὰς λευκύτητας ἐπιϑήσομεν ἑκάστῃ 

τὰ δέοντα. θ. Τὰ τοίνυν λευκὰ τῶν οὔρων τοῖς ὑγιαί-- 

γουσιν ἅπαξ μὲν ὀφϑέντα πολυποσίαν οἴνου σημαίνει καὶ 

μάλιστα. εἰ εἴη ὁ οἶνος ἐξίτηλος, ἐπιμαρτυρήσει δὲ καὶ τὸ 
σιλῆϑος τὴν διάγνωσιν. 7. Σύμμετρα δὲ εἰ τῷ ποσῷ 55 
φυγχάνει. καὶ ὑπόσταδιν ἀναλογοῦσαν ἔχει, ψυχράν τινα 
δυσχρασίαν. δημανεῖ τοῦ ἥπατος" εἰ δ᾽ ἀμυδρά τις εἴη 
πάνυ καὶ ἀσαφὴς ὑπόστασις, αὐτὰ δὲ πάνυ λευκά, ἢ τὸ 
κατὰ φύσιν ἢ τὸ ἐκ νόσου γῆρας ἀποφανεῖεν ἄν, λευκὰ δ᾽ 
ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ὑδροπιώντων προΐεται, ἀνωμάλως 30 
μέντοι καὶ ὠμιεὶς τὰς ὑστοστάσεις ἔχοντα φαίνεται. 8. Οὐχ 
ἧτοόν γε μὴν κἀπὶ τῶν ἔμφραξίν τινὰ πεπονϑότων τῶν 

ἐντὸς σπλάγχνων καὶ νεφρῶν, προαχϑείη ἂν οὖρα λεπτίζ 
φε χαὶ λευκά, ἃ δ᾽ ἐστὶ στυρέσσουσιν ὀξέως λευχὰ σιροΐεται, 

τοῦ χρωννῦντος τοιαῦτα φαίνεται μεταστάντος χυμοῦ. 35 

9. Σύμμετρα δὲ ταῦτα ἢ καὶ πλείω πρόεισι τοῦ προσή- 
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κοντος, ὁτὲ μὲν διασκεδασμένον καὶ λεσυτὸν σπιαρυφιστάμιε- 
γον ἔχοντα, ὁσὲ δ᾽ αὖ γονοειδὲς, καὶ φεῦγον τὸν τῆς ἀμί- 
δὸς αὐτῆς πυϑμένα, ἐνίους δὲ καὶ ἐπιλέλοιδε σιάντα τού-- 

φου τὰ παρυφιστάμενα, οὐχ ἥκιστα δ᾽ αὖ καὶ τὴν ἐπὶ 
5 γαστέρα ῥοπὴν λαβὼν ὃ χρωννὺς χυμὸς σφοδροτέραν, 

ταῦτα δὴ λευκὰ τῇ ἀπουσίᾳ παρασκευάσει γεγονέναι. 
10. Καὶ τοῦτο᾽ βόθυνον ἐστιν ἀπὸ τῶν διαχωρημάφων, 

ὥσπερ καὶ τοὐναντίον ἐνίοτε συμβαίνειν εἴωϑ'ε, καταῖδ- 

χρωσμιέένων μὲν τῶν οὔρων φαινομένων, ἐκ λεύκων δὲ τῶν 
10 διαχωρημάτων. 11, Πολλάκις γὼῤ εἰώϑεσαν οἱ χυμοὶ 

φοιαύτης ἀφορμῆς τινος δραξάμενοι ῥοπὲς λαμιβάνειν, καὶ 
εἰ συνελεῖν προσήκει τὸν πάντα λόγον, οὕτω πῶς ἐστὲ 
φάναι" τὼ λευκὰ τῶν οὔρων ἤτοι διὰ πάχος τὲ καὶ πλῆ- 
ϑος χυμῶν ὠμῶν γίνεται, ἢ δὲ ἔμφραξίν τινα τῶν πόρων, 

157) διὰ στολυποσίαν ἢ διὼ ἀσεψίαν καὶ σιροσέτε τοῦ χρων- 
ψῦντος ἀποχώρησιν χυμοῦ, καὶ κατὰ φυσικὴν καὶ κατὰ 

σιάϑοὸς ἐπὶ τούτοις ψυχρότητα καὶ ταῦτα μὲν πάνυ τὲ 
λευκοὶ καὶ μετιὰ λεπτῆς συνέρχεται τῆς συστάσεως, τὰ δέ 

γε μετὰ πάχους ἰόντα λευκὸν ἧττον μὲν ἐκείνων, πολὺν 
δ᾽ ἐμφαίνεε τὸν ὠμὸν χυμὸν ἀκμάζειν τοῖς σώμασιν. 

0 12, Καὶ τὰ μὲν λευκὰ τῶν χρωμάτων τοιαῦτα μὲν σημή-- 
γειεν, καϑόσον δ᾽ ἐπιτέταται καὶ χείρω νομιζόμενα ἢ τῷ 
τῆς ὑγείας λόγῳ. 

Κεφ. ιβ΄. Περὶ διαγνώσεως τῶν ὑπώχρων καὶ ὠχρῶν οὔρων. 
- 

25 1. Τὰ δ᾽ ὕπωχρά τε καὶ ὠχρὰ ἐπιφαινόμενα ἧττον 
μὲν τῶν ῥηϑέντων τὴν ἀπεψίαν δείκνυσιν, ἐσιχειροῦσαν 

οἷον τὴν φύσιν φαίνονέα ταῖς πέψεσιν. 2. "Δ πεπτά γε 
μὴν καὶ ταῦτα φαίνεται παραβαλλόμενα τοῖς συμμέτροις 
καὶ τοσούτῳ λείπεται τῶν ὑγειῶν, ὅσῳ σιεσυλεονέκτηχε τῶν 

30 λευχῶν" τὰ μὲν γὰρ λευκὰ πρὸς τῷ λείπεσθαι συμμέτρου 

συστάσεως καὶ χρώματος ἀμιοιρεῖ προσήκοντος. 8. 1ἃὰ δ᾽ 
αὖ βραχύ τι καὶ τοῦ χρώματος καὶ τῆς συστάσεως λείπε-- 
φαι, ὥστε ταῦτα μὲν ἐκ λευκῶν φαινόμενα τὴν πέψιν 
ἀναζωσπυροῦσϑαι σημαίνει" ἀπὸ δὲ συμμέτρου μᾶλλον 

ϑοσιρὸς τὸ μεῖον χωρεῖν τὴν ἔμφυτον ϑερμότητα. 4. Καὶ 
τοιούτοις μὲν οὖσιν οὐχὶ ῥᾳδίως ἂν τε ὑποσταίη. παρυφι- 
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καὶ τὰ παρυφιστάμενα. ὃ. Καὶ τὸ μὲν ὠχρὰ τῶν οὔρων 
οὕτω πὼς ἐνδεῖ τοῦ κατὰ φύσιν χρώματος καὶ [ συστά- 
δεως] συμμέτρου καταβαφέντα γε μὴν σπιλέον' καὶ δύστα- 
σιν εἰληφότα σύμμετρον τὼ ὑπόπυρρα ποιεῖ καὶ ὑπόξανϑα 
τελείας μὲν ὄντα πέψεως χρώματα, ἀσφάλειαν δ᾽ ὑγιεινὴν 
ὑπαγορεύοντα τελεῖν παγσὶ τῷ σώματι. 6. Οὐδὲν δ᾽ ἂν 
διενέγκῃ ἴσως εἰ δι εἰκότα, λόγον. καὶ ἀμφότερα. συνιέναι 
πέφυκε τοῖς συμμέτροις. καὶ κατὰ φύσιν οὔροις. 7. Καὶ 
ἡ αἰτία πρόδηλος, οἶμαι. τοῖς μὲν γὰρ. αἱματηροτέροις 10 

μᾶλλον κατὰ φύσιν τὰ ὑπόπυρρα πέφυκε. τοῖς δ᾽ αὖ ἕξαν-. 
ϑοχόλοις κατὰ φύσιν τὰ ὑπόξανϑα; ὥσπερ αὖ τοῖς 48. μιε- 

λαχχολικοῖς καὶ φλεγματώδεσι δόξαιεν ἀν πρὸς τὸ λευκὸν 

ῥέπειν. τὸ σύμμετρα. 8, Καὶ περὶ μὲν τῶν συμμέδρων 

χρωμάτων οὔ μοι καιρὸς νῦν. ἐπεξιέναι εἰρηκότε πιρότερον 15. 
ἐν τῷ περὶ τῶν οὔρων κανόνι οὐ μόνον. περὶ συμμέτρου 
καὶ κατὰ φύσιν χρώματος, ἀλλὰ καὶ συσεάσεως καὶ παρ- 
υφισταμένου συμμέτρων, ὥστ᾽ ἄρω λείσσεταε περὶ τῶν 
μδτὰ.- τοῦτον φάναι χρωμάτων ἤδη μὲν ἀφισταμένων τοῦ 
συμμέτρου ὁποιανδήτινα δὲ διάϑεσιν ὑπαγορευόντων. 20 

Κεφ. ι7. Περὶ διαγνώσεως πυρρῶν τὸ καὶ ξανϑῶν οὔρων. 

1. Πυρρὰ τοίνυν καὶ ξανϑὰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς ῥηϑεῖσι φαί-- 

ψεται οὔροις ἐπίτασίν τινα τῆς παρὰ φύσιν ϑερμότητος 
ὑποφαίνοντα, ὑπολειιτά γε μὴν ἢ καὶ 'τοῦ συμμέτρου 
σαχύτερα, καὶ ἀνυπόστατα ἢ βραχύ τι πάνυ καὶ ἀσαφὲς 25 
φὸ παρυφιοτάμενον. ταῦτ᾽ ἔχοντα φαίνεται. 3. Καὶ τὸ ᾿ 
μὲν πυρρὰ ἐπίτασιν μᾶλλον δὲ ὕλης ποσότητα σημαίνει 
ϑερμοτάτης ἢ ταύτης δηλονότι τῆς ϑερμότητος ἐπίτασιν 
δ ὕλης ἔνδειαν" μᾶλλον δ᾽ αὖ διὰ τουναντίον γίνδται τὰ 
ξανϑά. 8. Τὰ μὲν, γὰρ πυρρὰ διὰ πλείω προσφορὰν σρο-- 30 
φῶν τὲ καὶ φαρμάχων δριμέων καὶ ζέσιν αἵματος ἐκ ϑυ- 

μοῦ καὶ δυσκρασίαν τινὰ ἔτι τὸ ϑερμότερον τῶν σπλαγχ- 
γῶν ἐπισυμβαίη ἂν καὶ διὰ πταραστελησίωαν τινὰ ἑτέραν διά-- 
ϑέεσιν, ἐκεῖνα δ᾽ αὖ διὰ λύπην καὶ φροντίδα καὶ ἀγρυπνίαν 
καὶ πρὸς τούτοις κόπον καὶ ἡλιοκαΐίαν καὶ ἀλλ᾽ ὅσα ἕαν- 35 
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᾿ -" , ᾿ ᾿ - , ", ᾿ 

ϑὴν μὲν ἐπισωρεῦει λειύτὴν χολὴν τῷ σώματι, ἔνδειαν δὲ 
φίνα παρασκευάζει τῆς φυσικῆς ὑγρότητος. 

Κεφ. δ΄. Περὶ διαγνώσεως ὑπερύϑρων καὶ ἐρυϑρῶν οὔρων. 

1. “Ὑπέρυϑρον ἐπὶ τούτοις οὖρον φαίνεται παχὺ μὲν 
ὡς ἐπὶ τὸ τυλεῖστον, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ λεπτὸν φαινόμενον" 
ἀλλὰ τὸ μὲν ἐρυϑρᾶς μᾶλλον καναβαφὴν ὑπαγορεύει χο- 
λῆς καὶ οἶδεν ὃ σε "λόγος καὶ ἡ πείρα φοιοῦτον εἶδος. .-- 
λῆς, καὶ ῥηθείη ὧν ἴσως ἐν οἰκείῳ τόσῳ. 8. Τὸ δ᾽ αὖ 

. ὀρρώδους πλεονασμὸν αἵματος χα οφὸ “μὲν. μᾶλλον σφο-- 

10 δροτέροις, συναναφαίνεταὶ πυρετοῖς, τὸ δ᾽ αὖ διὰ τὴν τοῦ 

χυμοῦ συγγένειαν ἐπ᾽ ἀσϑενεδνέρδιο; εἰ μή πού τις τσθον- 

ποδοϑεῖσα αἰτία καἀσὶὶ τούτου σφοδρότερον ἀνάψῃ φὸν πυ- 

οετόν: 3. Ὃ δ᾽ ἐρυϑρὺὸν ὁ λόγος μεμάϑηκεν ὑπὸ τῶν 
αὐτῶν μὲν οἶδε τῷ ὑπεούϑρῳ χυμῶν συνίστασϑαι" τοσούτῳ ᾿ 

15 δ᾽ αὐτοὺς ἐπιταϑέντὰς ἐδέξατο, ὅσῳ καὶ τὸ χρῶμα γέγονεν 
ἐπιδηλότερον. 4. Κἀὠκείνου δὲ μεμῆσϑαι χρεών, ὡς φλε- 
βός τοῦθ ῥωγείσης σπτερὶ τὰ οὐρητικὼ ἀγγεῖα ἢ καὶ προσω-- 
φέρω καὶ τοῦ αἵματος τοῖς οὔροις. ἀνακραϑένψος, τοιοῦτο 

δὴ τὸ χρῶμα φαίνεται » προσεπιγνωσϑείη δὲ τῇ τὸ νοπικῇ 
20 ὀδύνῃ καὶ τῇ προηγησα μένῃ αἰτίᾳ, πυοποιηϑείη δ᾽ ἂν 

οὕτω προϊόντος τοῦ χρόνου τὸ τραῦμα καὶ τῷ οὔρῳ συν-- 
διαδοϑέντος τοῦ πύου ᾿ διάγνωσις ἀήῤῥιβωϑείῇ τ᾽ ἂν καὶ 

μαρνυρηϑείη, ὥσπερ αὖ κατοὶ τῶν διθλιζόνφων τὸν. ὁρρὸν 

ἀγγείων δὲ οἵαν δήτινα αἰτίων ὑπὲρ τὸ δέον “πτεπονϑότων 
5 ἀραίωσιν, ἀλλ᾽ οὐ δαγέντων, συνδιακρίνεται καὶ αἷμα μι-- 

γὲν τοῖς οὔροις: ὅ. ᾿“λλ᾿ ὧδε καὶ τις τῶν νεφρῶν κατα- 
γνωσϑείη χαυνότης, τῶν δὲ οὔρων ἕποιτὶ ἄν σπτλείων ἔπ- 
κρίσις καὶ πλείων ἀτονία᾽ γένοιτ᾽ ἂν σῷ ἀνθρώπῳ, καὶ 
μᾶλλον, εἰ μιῇ τὰ ἐστὶ φλεβὸς δαγείσης φαίνοιτο; σημεῖα, 

30 καὶ τὸ μὲν ὑπέρυϑρον "οὶ ὄρυϑρον φοῦ χρώματος μέτριόν 

᾿φὴ τὸ κακὸν ὑπαγορεύει, κἂν ὑφ᾽ ὁποίου εἴη γεγονότα χυ-᾿ 
μοῦ, δἴστερ ὃ μὲν οἰκεῖος μᾶλλον πέφυκε ταἀνϑρώπῳ. 6. Ὃ 
δ᾽ αὖ οὐ πάνυ πονηρὸς καϑέσφηκεν' αὐσὸ" φῆς φῶν" ἡδωμάς 
τῶν μϑ νομῷ βύρσα ἡμῶν ἠρροῖα θννν ἐλ ἈΘΌΌΙ 

' ν ) γι, Ὁ νυ τον 
, ᾿ τ ΄ 

ῇ λυγὴ  οΥθ ονς Διο ν “ιν  ΤΈϑ, τὸ 
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Κεφ. ιἐ. Περὲ διαγνώσεως οἰνωπῶν οὔρων. 

1. Τοσούτω γε μὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον τὸ οἰνωπὸν τοῦ 
χρώματος πρόεισιν, ὅσῳ λείπεται τοῦ ἐρυϑροῦ τὸ ὑπέρυ-- 

ϑοον" ἤδη γὰρ ὀπτᾶσϑαε τοῦτο: σημαίνει τὸν ἀγαϑὸν χυ- 
μὸν καὶ μοϑίσνοσθϑι ἤτοι πρὸς ξανϑὴν ἢ ; μέλαιναν χο- ὃ 
λήν, αἵ δὴ καὶ χείρω τῶν ὑπαρχόντων πώθῃ: τελέουσι. 

2. Κἂν μὲν οὖν ἐμφαίνοιτό φι τῶν ἀγαϑῶν ὑποστάσεων, 
μέτριον ἄν οὕτω εἴη. τὸ δεινὰν καί τις ἐλπὶς τὴν φύσιν 

φέως ἐπιχρατήσειν. 8. Εἰ δ᾽ ἤτοι δεινοὶ τελεῖ τὲ παρύυφι- 

στάμενα ἢ τὴν ἀρχὴν μηδοτιοῦν παρυφίονμναι:; σκιαυγῆ 1 
δ᾽ οἷον εἴη τὰ χρώματα ̓  “φαῦλα πάντως καὶ πολλῆς τῆς 

ῥώμης ἐπιδεόμενα, ρος ἀναξτησιν. 4. Τὸ γε μὴν ἐπὶ 
τῶν ὑγιαινόντων, ἐξουρούμενον ἐνίοτε οἰνωπὸν σ«ὁλλὰ δρα- 
μόντων ἢ μακρῶν ἐόντων ἐσειιφαίνεται πορίαῶν; καί τινὰ δ 
ἂν αὐτῷ φὰν ἀγαϑῶν συνδράμοι σημείων. Ὁ ; τῶν 16 

Κεφ. ις΄. Περὶ διαφορᾶς κυανῶν οὔρων. ' 

1. Κυανοῦ δ᾽ ὁποῖον μὲν τῷ εἴδει, καϑέστηκε, φϑά- 
σαντες εἰρήκαμεν ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς οὔρων" ὅ, τε δὲ 
βούλεται νῦν ἂν εἴη προσῆκον φάναι. 3. 10 τοίνυν τοι- 

δῦτον οὖρόν φαμὲν πολλῷ μὲν ὑποφαίψνει λείσσεσϑαι τοῦ "0 

συμμέτρου, πολλῆς δ᾽ ἔτι δεῖσϑαι τῆς δώμης ἐς ἀγαϑὴν 
φὴν μεταβολήν. 8. Καὶ ὥσπερ δῆτα τὸ οἰνωπὸν τοῦ χρώ-- 
ματος ὑπηγόρευε τὸν αἱματικὸν ὀπτᾶσϑαιε χυμόν, οὕτω 
γνὺν τὸ τοιοῦτον, τὸν χολώδη χυμὸν συγκάεσϑαι, ὥστε 
εἰκύτως ἂν καὶ ἴκτερον προδιασημανεῖται γενέσϑαε τὸ τοι-- “5 

οὔτον ἐπιμεῖναν οὖρον. 4. Ὅτι δ᾽ ἂν ἐπιγένηται τῷ 
ἐκτέρῳ εἴτε τοῦ ζῆν αὐτοῦ διαμάρτοι, φτοῦ πάϑους ἐπικρα- 
τήσαντος, εἴτε καὶ ψίκη τῆς φύσεως προανωκρουσϑεῖσὰ 
δηλονότι ἐστὶ σημείοις πέψεως, ἐκ τοῦ προγγνωστικοῦ μα- 
ϑεῖν ἀκριβέστερον, ὃ ὃ δὴ μετὰ τὸ περὶ αἰτίας οὔρων γρέ- 30 
ὍΣ φτοῦ ϑεοῦ οὐ μαι 

Ν, 

Κεφ. «ὥ. περ διαγνώσεως χλωρῶν οὔρων. 

4; ) δὲ χλωρὸν τοῦ χρώματος δεινὸν μὲν γεγονὸς 
πολλοῦ 'δὲ χρόνου δεόμενον ἐς ἀγαϑὴν τὴν μεσαβολὴν καὶ 
τύχην ἀγαθῆς καὶ καρτερᾶς δυνάμεως, πρόχειρον δ᾽ αὖ 3. 
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ὅτε φαῦλον ἐπενεγκεῖν τῷ κάμνοντι... 2... Παρακρουστικὸν 
γὰρ τὸ τοιοῦτον καὶ μᾶλλον εἰ. ἀνατεταραγμένωψ εἴη, ὅτε 
καὶ πόρρω ποὺ τοῦ ὑγιεινοῦ καϑέστηκε χρώματος" ἐπὲὶ 
φοσοῦτον. γὰρ ἐμφαΐνει τὴν ̓ χολώδη. τὧν λοιπῶν ἐπικρας 

5 φεῖσϑαι χυμῶν, καϑόσον «ὁ χρῶμα τῶν λοισιῶν. χρωμάτων 

ἐρ φαυλότητα διήλλαξὲν. 8. ᾿ΔΙν. δὲ ἀαὶ πλέον ἀπτηϑῆναι 
φον τοιοῦτον γένηται χυμόψ,. τὸ μέλαν. μὲν ἐπιγενήσεται 
χρώμια᾽ ὅ, φι δ᾽ ἂν κἀκεῖνο βούλοιτο μετ᾽ οὐ σολὺ δηϑείη, 

ἐν οἷς ἂν εἴπδεριεν συδρὶ τοῦ μέλανος χρώματος" ψῦν δὲ 
10 τών. λοιπῶν ἀρ ῥγῶν ὠπφόμεϑα. τῶν 

᾿ ἰδ μὸν 

Κεφ. ιη΄. Περὶ διαγνώσεως ἐιοδζςς οὔβῳνι. 

. ᾿Επειδή τις ὁμοιότης “τοῖς χρώμασι τοῖς τδδεός 

Τρ σῷ χλωρῷ πέφυκεν, ἐνταῦϑ᾽ ἂν εἴη. ϑέμις καὶ περὶ 
τῶν ἐλαιωδῶν οὐὔρὼν φάναι. ῶ. Τα. τοίνυν ἐλαιώδη τῶν 

τ οὔρων εἰς τρία μὲν ὑποδιαιροῦνται εἴδη, ἕκαστον δ᾽ ἂν 

φοῦ οἰκείου τετύχηκεν ὀνόματος: 8. Τὰ μιὲὲν γὰρ ἐλαιο-- 
φανῆ, το δὲ ἐλαιόχροα κέξληται, τοὺ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὁσαύ- 
τως τῇ διαφορᾷ ἐλαιώδη. 4. Καὶ ὁποῖα μὲν ἕκαστον τού- 
φων" τῷ φαινομένῳ εἴδει ὴ περὶ διαφορᾶς εἴληχε σιραγῥια-- 

20 φδίω τοὺς δὲ διαγνώσεις νῦν χρεὼν ἐπιϑεῖναι. ὅ. Ὅτι μὲν 
οὖν παρὰ φύσιν ταῦτα ϑερμότητὸς σύμβολα, καὶ αὐτὰ 
ἂν ἐπιμαρτυρήσῃ τὰ χρώματα... 6, «41 δέ ἐπιτάσεις τῶν 

πονηρῶν τούτων χρωμάτων τὰς διαφοράς σοε σημανοῦσι 

φῆς παρὰ φύσιν ϑερμότητος καὶ δὴ ἐντεῦϑεν διακριτέον 

"5 τῷ λόγῳ πἰὰ εἴδη καὶ τὰς διαγνώσεις ἀποδοτέον τοῖς ϑέ- 
λουσι. . Τῆς τοίνυν πιμελῆς τηκομένης ὑπὸ. τυφούσης 
φαύτην δηλονότι τῆς νόϑου ϑερμότητος καὶ ἀρχῆς Καὶ 
ἐπιδόσεως καὶ προσέτι ἀκμῆς ἐπιγεγενημένης τῷ πάϑεε τὸ 
φοιαδὲ τῶν οὔρων ἐπιφαίνεται: καὶ ἀρχῆς μὲν τὰ ἐλαιύ- 

30 χροα. 8. Οὔπω γὰρ ἀκριβῶς ὧδ᾽ ἐχρώσϑη τὰ οὖρα βρα- 
χείας ἔτει πιμελῆς τακείσης᾽ τὰ δ᾽ ἐλαιοφανῆ ἐπιδόσεων 
ἤδη τῆς συντήξεως μείζω χῶραν ἐχούσης. 9. ᾿“{λλ᾽ ἐπει- 
δὲν ἐς τἀκριβὲς ἡ πιμελὴ συνταώκῇ, ἐς ἐλαιωδὴ μὲν χροίαν 
φῴ οὖρα μεϑίστησιν" ἀκμάζων δ᾽ ὧδὲ πὴ τὸ πάϑος ὑπο- 

35 οημαίνει, τὸ ἐπὶ «ἢ διόλου δηλαδὴ τῆς πεμὸλῆς συντηξει. 
10. ᾿Εκοῖψό γε. μὴν. οὐκ. ἐπιλελῆσϑαε χρεών; ὡς τὰ δη- 
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ϑέντα τῶν οὔρων ἐνίοτε μὲν τῆς καϑ᾽ ὅλον τὸ σῶμα πέ- 
φύκχε πιμελῆς σύμβολον τηκομένης, ἔστε δ᾽ ὅτε τῶν νε- 

φρῶν αὐτῶν μόνων. 11. Καὶ δὴ τῷ λόγῳ τούτῳ προσ- 
διοριστέον καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ διάγνωσιν ὡς οἷόν τε ἀποδοτέον, 
ἵνα μή τις πλανῷτο τοῖς ἀλλήλων πάϑεσι ἀπατώμενος. 5 
12. Εἰ μὲν οὖν κατὰ βραχὺ «ὁ χρῶμα τοῦτο τιροβαίνει 
ὡς διὼ πολλοῦ τοῦ χρόνου τὰ ἐλαιώδη ταῦτα καϑίστασϑαι 
χρώματα, τοῦ κατὰ παντὸς τοῦτο τοῦ σώματος καϑέστηκξ 
πυρετοῦ σημεῖον" εἰ δ᾽ ἀϑρόως καὶ διὰ βραχέος ταῦτ᾽ ἀπο-- 
κατασταίη τοῦ χρόνου, τῶν δεφρῶν ὑπαγορεύει τὸ πάϑος, τὸ 
προσεπιεμαρτυρήσει δὲ ταῦτα καὶ ἡ προσοῦσα ϑέρμη 

σελείων, ἐκείνως μὲν σερὶ νεφροῦς ἐγειρομένῃ μόνους, ὧδε 
δ᾽ αὖ ἐφ᾽ ὅλῳ σμιηχομένῳ τῷ σώματι. 18. Καὶ τὰ μὲν 

ἐλαιώδη τῶν οὔρων ὧδέ πή τις ἂν διαγνοίη ταῖς ῥδηϑείσαις 
μιεϑόδοις ἑπόμενος. ἑξῆς δ᾽ ἄν εἴη προσῆκον φάναι καὶ τ5 
περὶ τῶν λειπομένων χρωμάτων. 

Κεφ. ιθ΄. Περὶ διαγνώσεως φαιῶν καὶ πελιδνῶν καὶ μελάνων οὔρων. 

1, Φαιὰ τοίνυν καὶ πελιδνὰ καὶ μέλανα τῷ αὐτῷ μὲν 
κέχρωσται χρώματι, τῇ δ᾽ ἐπιτώσει χαὶ ὑφέσει τοῦ χρων- 
ψγῦντος χυμοῦ διαφόρων τῶν τε εἰδῶν καὶ τῶν ὀνομάτων :0 
φετύχηκεν, ὥστε καὶ διάφορα τὰ πάϑη διὰ τοῦτο σημαΐί- 
γουσιν. ἃ. Καὶ τὰ μὲν φαιὰ τοσοῦτον λείπεται τῶν πε- 

λιδνῶν ἐς κακότητα, ὅσον τούτων τὰ μέλανα στεστλεὸν»έκ-- 
φτῆκε. τὰ μέλανα δ᾽ οὐκ εἴασεν αὐτῶν χείρω χρώμᾶτα, 
αὐτοῖς δὴ τοῖς χρώμασι τὴν “δου πύλην παρασημαίνοντα. 15 
3. Πλὴν ἄλλ᾽ ἐστε καὶ τούτοις «τροσιτὸὶ μέλανα χρώματα 
«0 καινότατον, περὶ ὧν ἂν εἴη λέξαι μετ᾽ οὐ πολύ. 4. Καὶ 

γοῦν τὰ μὲν οὖν φαιὰ τῶν χρωμάτων ἤτοι καταβαφὴν 

μετρίαν τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ δεξάμενα τοιαῦτα φαίνεται, 

ἢ ψύξιν ἐπιτεταμένην ἢ νέκρωσίν τινα ἐνίοτε παριστᾷ. ὅ. Τὰ Ὁ 
δ᾽ αὖ πελιδνὰ καὶ ταῦτα μὲν ἔστιν ὅτε, προσεπιμαρτυρεῖ 
δ᾽ ἐνίοτε καὶ πληγὰς καὶ μάστιγας ἐπιτεϑείσας τἀνϑρώπῳ. 
καὶ ὑπόλεπτα μὲν ἂν εἴη μᾶλλον τῶν φαιῶψ, τὰ δ᾽ ἐπι- 

πλοκὴν γινόμενα τοῦ μελαγχολικοῦ. χυμοῦ πρὸς τὸ παχὺ 
δὲ δέποντα, τὸ διὰ. ψυχρότητα σολλὴν φαινόμενα φαιά. 35 
06. Ὅσα γε μὴν διὰ νενεκρωμένην δύναμιν, ἤδη οὐκ ἔσχε 

Π. 4 
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πιῇ πρότερον σημεῖα πέψεως, καὶ ἀπὸ φαύλων ἐπὶ χείρω 
φέρεται χρώματα. Ἴ. Τοῖς δ᾽ αὐτοῖς δ᾽ ἂν διαγνοίη καὶ 
τῶν σιελιδνῶν τὰ παρασιλήσια σημαίνοντα " ὅσα γεὲ μὴν 
διὸ πληγὰς καὶ μάστιγας φαίνεται, τά τ στίγματα καὶ αἱ 

5 πληγαὶ δηλώσουσί σοι τοῦ σώματος. τάχα δ᾽ ἂν καὶ ἕτερα 
σιροσεξεύρης σύμβολα. 8. Τὰ γε μὴν ἄκρατα μέλανα ἔστι 

μὲν ὃτε ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἐπιταϑείσης ϑερμότητος σημεῖα 

πέφυκεν, ὁπόταν δηλονότε τούτων χλωρὰ ἡγήσωνται ἤ 
τινὰ παραπλήσια. ἔστε δ᾽ ὅτε ἄκραν διασημαίνει ψυχρό- 

ἴοόφήσα. 9. Καὶ διαγνοίη ἂν οὕτω ταῦτα ἔχοντα τῷ τὸ στ8- 
λεδνὰ ἡγήσασϑαι καὶ φαιὰ τούτων. 10. Ὅτε δὲ ἐς ἔσχα- 
τὸν ἀφικομένη οἵα δήτις ποιότης διαλύειν εἴωϑε τὸ ὑπο-- 
κείμενον τὴν. ἀμετρίαν μὴ στέγον, εἴπερ ἐκ συμμέτρου 

ταύτω πάντα συνέστηκεν" ἄλλων 416 μαϑεῖν ἔστι καὶ 
"16 φῇς ἐνεργείας αὐτῆς τῶν ὁσημέραι γινομένων φϑορῶν. 

11. Πλὴν ἵνα μὴ πάμισιαν ὦμεν δεδοιχότος φαῦλα τὰ τῶν 
οὔρων μέλανα χρώματω, καὶ τούτῳ προσδιοριστέον τῷ 
λόγῳ. 13, Ἔστι γὰρ ἰδεῖν σωτήρια οὖρα μέλανα, παϑῶν 

δηλονότι πιροηγησαμένων τἀνϑρώπῳ ἀπὸ μέλανος καὶ σύ- 

20 σφασὲν εἰληφότων χυμῶν. τά τὲ γὰρ τῶν μελαγχολικῶν 
εἴδη, καὶ προσέτι ὁ τεταρταῖος διαλείπτων στυρετός, μελά- 
ψων οὔρων ἐσιιφανέντων διαλύεται τάχιστα. 18, Οὐ και- 
ψοὸν δ᾽ ἂν εἴη καὶ εἰ μελαγχολικῷ καὶ ὑποστελήνῳ ἀνθρώπῳ 
φαρμάκου ἐπιδοϑέντος ῥυπτικοῦ τε ἅμα καὶ διουρητικοῦ 

25 μδϑ᾽ ὑγροῦ ἀρμόξοντος τοιοῦτον οὖρον ἀποδοϑείη καὶ 
μάλιστα εἴ τις ἑτέρα τούτοις σἱροσαποδοϑείη αἰτία. 14, Καὶ 

γάρ ποτε καὶ αὐτὸς τοιοῦτον τι ἐφ᾽ ἡμετέρου ἑωραποὸς ϑε- 
ράποντος οὐκ ἂν νῦν ὀκνήσαιμι διηγήσασϑαι. τάχα γὰρ 
ὧν τι καὶ τοῦτο λυσιτελήσει τῷ λόγῳ καὶ ἄλλως χαρεὲν, ὃν 

30 λεγόμενον. 1ὅ. ᾿Επί τινα ϑερασδίας τινὸς δεόμενον ἀφι- 

κόμην, ἕπετο δὲ καὶ ὁ ϑεραπὼν ἐκεῖνα νομιζόμενος τῶν 
φαρμάκων, ἃ δὴ λυσιτελήσειν αὐτὸς ὠφήϑην τἀνϑρώπωῳ. 
16. Καὶ τοίνυν μετὰ χεῖρας αὐτὸ λαβὼν τὸ φάρμακον --- 
τρόχιακος. δὲ ἦν ὃ πικρὸς οἶμαι -- προσεπέμιξα τούτῳ 

35 καὶ ὀξυμέλιτος ὅσον ἀρκεῖν ἐνόμισα, πιροσονἔχεον δὲ καὶ 

ὕϑατος ζέοντος, ἵνα ὑγρότερόν .-8 ἅμα καὶ ἐυκατάποτον 
εἴη τὸ φάρμακον. καὶ τῷ ϑεραπευομένῳ πιεῖν σ“ταρέσχοψ. 

Ὰ 
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17. Ὁ δὲ λαβὼν τὴν κύλικα καὶ τοῖς χείλεσε προσερείσας, 
ἐστεί τινος ἤσϑετο τοῦ φαρμάκου ἀηδείας πικροῦ μὲν αὐτοῦ 
καὶ δηλονότι τυγχάνοντος, ἀλλὰ δὴ καὶ τοῦ ἀνθρώπου 

Ἵ ᾽ “ , ΕῚ ΩΣ ͵ ᾿ Ἁ 

φτάλλα μὲν ἀγερώχου καὶ ἐμβριϑοῦς, πάνυ δὲ περὶ τὰς 
προσφορὰς τῶν φαρμάκων ἀγεννοῦς καὶ οὐκ εὐαγωγοῦ, 5 
σιροσπαῖξαε μέν τι καὶ αὐτὸς βουλόμενος, ἐλέγξαι δὲ καὶ 
φὸ εὐεμὲς ἐκείγου τοῦ σοβάρου ὑπὸ χαυνότητος ψυχῆς γι- 

Γ 2 “4 ᾽ ε - 

γψόμενον. 18, ᾿Επισυλλογισάμενος δὲ μηδέν τε ὑποστῆναι 

δεινὸν τὸν ἄνϑρωπον, εἰ μὴ καὶ προσεπωφεληϑῆναι, πιεῖν 
ἐνέδωκα τῷ ϑεράποντι, φήσας οὐ τὰ μέτρια λυσιτελεῖν τῷ 10 

, ς ᾿ ᾿ “ ᾿ δ᾽." ὥ “ 
σώματι. 19. Ὃ δὲ τὴν κυλίιχὰα λαβὼν ἀνὰ γεῖρας προσῃγ- 

γισε τοῖς χείλεσι καὶ τὸ δέπας κενὸν ἐδείκνυεν, ἀσμένως 
, ᾿ ι “ δι ᾽ ’ ᾿] 

σάνυ σιεστωχῶς τὸ φάρμακον. 830. Κακεῖϑεν ἐξιοντες ἔγω 

εὲν ὠχόμην ὅπη ἐδεύμην, τὸν δὲ ϑεράποντα πέμψας εἴς 
φινὰ τῶν φίλων διά τινα τότε παλοῦσαν χρείαν καὶ συν-- 15 
φονώτερον ἀφικέσϑαι φήσας. 21. ΗΝ γὼρ ὡσεὶ τριάκοντά 
σιου οἴμαι διαστήμα σταδίων, --- πειϑήνιόν τὸ ἔσχον καὶ 
φαχέως παλινδρομήσαντα. 22. ᾿Επεὶ δὲ εἰς οὖρον αὐτὸν 
ἠρέϑισεν ἰέναι, μέλαν δέ οἱ ἐπεφάνη, ἐμίοἱ τὸ ἤγγειλε τὸ δει- 

᾿Ὶ ᾿ 3 ν ἢ 32 - 2 , ΕΣ 3 9 

γὸν χαὶ τὴν αἰτίαν ἀγνοῶν οὐ μετρίως ἡσχαλεν. 838. π᾿ Ὁ 

ἀμίδα τοίνυν φήσας αὐτὸν τὴν ἐπιοῦσαν δεῖξαι, οὕτω τε 
ἐποίεε καὶ ἐλατάρει, τὸ ἀποβησόμενον μαϑεῖν δεδιώς, μή 
«ἡ λάϑη ϑανὼν αἰφνίδιον. 34. Κάγω μὲν ἐϑαύμαξον 
σιρῶτον ἐπιλαϑόμενος τοῦ δοϑέντος φαρμάχου οἱ ἔναγχος, 

μήτε τεταρταῖον αὐτῷ σκοπῶν ἐμφύντα μήτε μελαγχολίαν, 25 
μόνον δὲ τὴν κρᾶσιν ὁρῶν εἰς οἷον εὔκρατον ῥέπουσαν 

᾿ Π "»" 3 - , ᾽ , ᾿] ΚῪ«: 

χυμὸν μέλανα. 3ῦ. Αὐτῇ δὲ μονῇ οὐκ ἐπίστευον τὸ γε- 

γονός, μή κέ τινος ἑτέρας προσαποδοϑείσης αἰτίας. 

26. ᾿Επειδήστερ δὲ ἀπεμνήσϑην τοῦ φαρμάκου, ἐδάην τὲ 
καὶ ἐγέλασα καὶ τὸν παῖδα ϑαρρεῖν ἐκέλευσα, ὡς μηδενὸς 30 

᾿» . ν , -» ᾽ 3 “ εὩνδ ᾿ 
αὐτῷ προσδοκωμένου δεινοῦ. 27. Οὐκ ἀκριβώς δέ οἱ τὰ 

Φ ᾿ ᾿ - " “ »- 

οὖρα κέχρωστο τῷ μέλανι, ὅτι μὴ πλεονάκις οἶμαι τῷ 
ν) 2 ᾿ ΕῚ - Ρ̓ ΠῚ φαρμάκῳ ἐχρήσατο, ἀλλὰ τὴν ἐπιοῦσαν φαιὸν φανέν, τὴν 

Α - μετὰ αὐτὴν ἐνήλλακται πρὸς τὸ κατὰ φύσιν χωρῆσαν. 
28. Τάχα δ᾽ ὧν τὴν ἀρχὴν οὐκ ἐχρώσϑη τὰ οὖρα, εἰ μὴ 30 
καὶ ὁ κόπος τὸ μέγιστα συνεβάλλετο, διαδοϑέντος μὲν 
οὕτω ῥαδίως τοῦ φαρμάκου, ἐσπασαμένου δὲ τὴν ὕλην 

ΓΕ 
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ἀκμάζουσών τὸ καὶ πλήϑουσαν. 39. Ταῦτά τοι δεῖ τού- 
τῶν ἑκάστου μεμνημένον καὶ τὼ ἐπισυμβαίνοντα σκοπεῖν 
εἴτ᾽ ἐκ φαρμάκων εἴη δηλαδὴ τοιοῦτον χυμὸν κενούντων 
εἴτ᾽ ἐκ τροφῶν καὶ πωμάτων σταρατιλησίως ᾿χρωσϑέντων 

5 χρώματι. 80. Καὶ ταῦτα μὲν ἐφ᾽ ὑγιαινόντων συμβαὰϊεν 
ἂν ἀνθρώπων, καὶ μέτριον ἢ οὐδὲν δεινὸν ὀρϑέντα ση- 

μανεῖται, ἐπὲ δὲ νοσούντων γρογίως μὲν καὶ μάλιστα εἰ 
ἀπὸ μελαγχολικῶν ἡγησαμένων χυμῶν σωτήριά τε καὶ τὰς 
γόσους λύοντα πέφυκεν" ἐπὶ δὲ τῶν ὀξέων πυρεσσόντων 

10 ἀεί τι φαῦλα καὶ ϑάνατον τὸ σιλέον ἀγγέλλοντα. 31. ᾿Επεὶ 
τοίνυν δέδειχται, ὁποῖον μὲν ἄριστον οὖρον ἐν πᾶσι, ποῖα 
δὲ τίσι μάλιστα ἕπεται, ἐπὶ τούτοις δ᾽ αὖ ὅτι τῶν χρωμά-- 
τῶν ἕκαστον βούλεται, λείποιτ᾽ ἂν ἤδη" περὶ συστάσεως 
λέξαι οὔρων καὶ πταρυφισταμένων, τὰς ἐφ᾽ ἑκάστῳ διαγνώ- 

ἰδ σεως ἐπιτεϑειχότε τῷ λόγω, ὅτε τούτων ἕκαστον διασα-- 
φοῦντι βούλεται. 32. ᾿41λλ᾽ ἐπειδήσιερ ἀρκοῦν ἴσως μέτρον 
ἐπιϑήκαμεν τῷ λόγῳ καὶ οὐ χρεῶν μηκύνειν τοῦτον, ἵνα 
μὴ καὶ ἴλιγγον ἐπιϑῶμεν τοῖς τοῦτον διεξιοῦσι, τοῦ-- 

τον μὲν ὧδέ πὴ καταπαύσωμεν ἱκανῶς ἐν πᾶσι τοῖς δη- 
0 ϑεῖσε τὰς ἐξευρημένας ἀπειληφότα διαγνώσεις. 38. ᾿Επὶ 

δὲ τὸν ἑξῆς μετίωμεν λόγον, οὕτω τοῦ πράγματος ἐκπα-- 
λουμένου ἡμᾶς" ϑεοῖς δ᾽ ἂν εἴη δῶρον ἀσφαλῶς περαίνειν 

᾿φὸ σπουδαζόμενον. 84, “Ἣμῖν τε γὰρ τὸ ἀνέγκλητον 
ἕποιτ᾽ ὧν μὴ διαστεσιτωκόσι τοῦ δέοντος καὶ τοῖς μα- 

"5 ϑεῖν ἐϑέλουσε τὸ ἀπλανὲς παρομαρτήσει σ“τερὶ τὰς δια- 
γνώσεις τῶν καϑολικῶν τούτων ἀφορμῶν δραξαμένοις. 
830. Οὐκ οἶδα δ᾽ ὅ,τι ἄν εἴη βέλτιον τῆς ἀληϑοῦς διαγνώ-- 
σεως ἐπὶ κακῶς οὕτω διατεϑέντος σώματος, ἣν πάντα 
τρόπον ἀκριβώς ἀσκεῖν προσήκει πειρᾶσϑαι. 



--μμ“«-«ππρμ 

ΠΕΡῚ ΠΑΓΡΝΩΣΕΩΣ ΟΥ̓ΡΩΝ. 
ΑΟΓΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

Προοίμεο ν. 

1. 10 διαγινώσκειν τῶν παϑῶν τὰ κατέχοντα πεφυκὸς 
ἀρίστης μεϑόδου καὶ μάλιστα λυσιτελούσης τῇ τέχνη πά- Ὁ 
λαε μὲν ἐσπούδασται τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδαίοις ἐν 

διαφόροις τόποις ἐξευρημένα, τῆς δὲ ἐκ τῶν οὔρων ἐπὶ 
τούτῳ πραγματείας οὐ πολλῷ τῶν ἄλλων δεούσης, οὐκ 
οἶδα ὅπως οὕτως ἀμεληϑείσης ἡϑὴη μὲν ἡμεῖς ταύτης 
ἡψάμεϑα, μήπω δὲ τὸ πᾶν τῆς διαγνώσεως πρώτῳ λόγῳ τὸ 
περάψανψες ἤδη καὶ δευτέρου ἐδεήϑημεν λόγου, ἵνα εὐ- 
κρινὲς τὸ πᾶν τῆς περὶ διαγνώσεως μιεϑόδου ἀστοδοϑ'δίη 

τῷ λόγῳ: ῶ. "Αν τὸ μὴν μηκύνειν γένηται τοὺς περὶ 
ταύτης λόγους, ἀπεοικὸς ὧν τοῖς ἐγκαλεῖν προχείροις δό- 
ζειδ καὶ μάλιστα ὧν τἀναγκαῖά τ8 καὶ ἀποχρῶντα οἱ λόγοι ι- 
ὑπαγορεύοιεν. 8. Οἵ τε γὰρ 'μανϑάνοντες ῥᾳδίως ἂν ἐν-- 

φεῦϑεν γνοῖεν παντὸς ἐξητυλωμένου ἐς τὴν τοιαύτην μέ- 
ϑοδον ἀρκοῦντος λόγου, οἵ τὲ ϑερασεεύειν ἐπιχειροῦντες 
ἐντεῦϑεν διδασκόμενοι ῥᾳδίως μὲν ἂν κατατολμῷεν, ὡς 

ἂν διαγνοῖεν οἷς ἐπικρατηϑησομένων, προχείρως δ᾽ ἂν ἀπα-- 30 
γορεύσαιεν, ὧν “ἢ προσῆκον ἄπτεσϑαι φενηϑείσηᾷ ὑπὲρ 

τῆς φυσικῆς δυνάμεως. 4. 1ὺ μὲν οὖν καϑ᾽ ἑκάστην 
ἐξαγγέλλειν, ὁσπιοῖον δή τι ἡ διάγνωσις τῇ τέχνη πέφυκε, 

΄ - Ψ ᾿ , “- » ΕᾺ Ε7) ’ «“ τοῖς ἀπαιδεύτοις τὰ τοιαῦτα ἔργον ἂν ἴσως δόξειεν ἅἄσταξ 

καταγγωσϑεῖσιν ἀπαιδευσίας, τοῖς δὲ περὶ τὰ τοιαῦτα 15 

σπουδαίοις ἀναμγήσεώς τινος οὐκ ἀχρήστου. ὅ. Τ αὔτά 
φοι παλιλλογεῖν μὲν ἔργον οἰηϑείς, μὴ ἀναμνῆσαι δ᾽ αὖ 
ἀλυσιτελές, ὁποῖόν τε ἡ διάγνωσις, καὶ αὖϑις ἔφην, δυπὴν 
οὐχ ἧττον ποριζόμενος τοῖς λόγοις ἢ τῇ τῶν σπουδαίων 

ἡλίκῃ προϑυμίᾳ. 0. ᾿“λλὰ ταῦτα μὲν ὧδε κείσϑω, μὴ Ὁ 

πάνυ χρεῶν ὃν τὸν περὶ τούτου μηκύνων λόγον. ἡμεῖς δ᾽ 
ἐπεὶ φϑάσαντες ἔφημεν φ“ιερὶ τοῦ κατὰ φύσιν ἐν στῶσιν 

οὔρου ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ, ἔτι γε μυὴν περὶ ποσύτη- 
τος χίματος καὶ “πιροσέτε γρωμάτων, λείσοιτ᾽ ὧν ἴσως ἐν- 
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ταῦϑα φάναι περί τε τῶν ἐν τῷ χύματι φαινομένων συ-- 

στάσεων καὶ περὶ τῶν ἔν τοῖς οὔροις ὑφισταμένων καὶ 
σροσέτι τῶν ἐν τοῖς παρυφισταμένοις διαφόρως τεϑεωρη- 

μένων, ἔτε τὸ πομφολύγων, καὶ ἀλλοίων τενῶν φῇ ἐπιφα-- 
ὁ γείᾳ νηχομένων καὶ πρὸς τούτοις εἴ τι ἕτερον ἐζήτηται 
σερὶ τὰ οὖρα. 

Κεφ. α΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν κατὰ τὰ οὖρα συστάσεων διαγνώσεως. 

1. Πέψεως τοίνυν τῷ φλεβώδει γένει ἡγησαμένης 
σιροσηκόντως, σύμμετρος ὧν ὀφϑείη ἡ σύστασις " καϑ᾽ 
“ . -“ - [ἢ ᾿ ε Υ Γ 

τὸ ὅσον δ᾽ ὧν αὕτη τοῦ δεόοντος ἐλλείστῃ καὶ ἡ συστασις δια- 
στειτωκυῖα ὧν ὀφϑείη τοῦ συμμέτρου. 3. ᾿“πεψίας γὰρ 
ἡγησαμένης τῷ φλεβώδει γένεε αἱ διάφοροι συστάσεις γί-- 

2 ς “- ᾽ , μι ΓΞ. , , 

γονται. 8. ᾿Επεὶ δὲ ἡ τυχοῦσο ἀπεψία ἢ δὲ ἀτονίαν γί-- 
ψεται τῆς ἐμφύτου δυνάμεως, ὑφ᾽ οἱασδήτινος δυσκρασίας 

15 σιεπονθϑυίας», ἢ διά τινα χυμῶν ἐπικράτειαν ἀμιβλύνουσαν 

τὴν φυσικὴν ϑερμότητα, αἱ μὲν διὰ τὴν πρώτην ἀπεψίαν 
ἐπιδεικνόμεναι συστάσεις λεσιταί που πώνυ πεφύκασι, «τολ-- 

λὰς δ᾽ ἂν ἴδης ἴσως ἀκριβούμενος τὸν λόγον διαφορὲς κατὰ 
ι ὴ , - 2 , “ , 

τὸ μέτρον δηλονότι τῆς ἀποτυχίας τῆς πέψεως. 4. ΑἹ δ᾽ 
0 αὖ διὰ χυμῶν τινων ἐπικράτειαν γενόμεναι συστάσεις 

λεπταί που πάνυ πεφύκασι, πολλὰς δ᾽ ἂν ἴδης ἴσως ἀκρι- 
βούμενος τὸν λόγον διαφορὸς κατὰ στὸ μέτρον δηλονόφτε 

- 2 ᾿ - , “ Υ - ᾿ 

τῆς ἀποτυχίας τῆς πέψεως. ὅ. “41 δ᾽ αὖ διὼ χυμῶν τινων 

ἐπικράτειαν γινόμεναι συστάσεις πιαχύτεραί πῶς ἀναλόγως 
25 φαίνονται ταῖς ἐπιγινομέναις τῆς πέψεος διαμαρνίαις. 

0, Τὰ δ᾽ αὐτὼ ποιήσαιεν ἄν αἵ τὲ ἐμφράξεις τὸ καὶ ἐπὶ 
πλέον τῶν πόρων ἀποφράξεις. ἐκεῖ μὲν γὰρ οἷον στενοχω-- 
ρουμένης τῆς ὕλης ἀμπέσχεται τὰ παχύτερα, ὥστ᾽ ἐντεῦ-- 
ϑὲν φαίνεσθαι λεπτὰ τοὶ διουρούμενα. 7. ᾿Ενταῦϑα δ᾽ 

80 αὖ παχύτερα φαίνεται, ἀπωϑουμένης ὥσπερ τῆς φύσεως 
φῇ τῶν ἀγγείων εὐρύτητι καὶ τὰ καλῶς φϑάσαντα μὴ πο- 
εὐ ᾿᾽ ᾿ ι ιν Ὁ » ͵ ἢ - 

σιέφϑαι. 8. Οὐ περιττὸν δ᾽ ἂν ἴσως δοξειε, καὶ εἶ ταῦτα 

προδιορισϑείη τῷ λόγῳ" τὰ γὰρ δ ἔνδειαν τροφῆς λεπτὰ, 
τυγχάνοντα ὑπόξανϑα τῷ χρώματε φαίνονται καὶ βραχύ 

38ὅτι ἢ οὐδὲν παρυφισταμένων ἔχοντα, ὥσπερ σοὸ δ 'ἄμε- 
τρον χρονίσασαν κένωσιν εἴτε γαστρὸς εἴϑ᾽ αἵματος ἢ καὶ 
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οὔρου ὥσπερ ἐπὶ διαβήτου, λευκὰ μὲν ἐστιν ἰδεῖν καὶ 
λευτὰὶ δὲ τῷ χρώματι, μικροῦ δὲ καὶ ἀνυπόστατα. τὰ πα- 
ρατελήσια γὰρ ἐπί τὸ τῷ ἐκ νόσου γήρᾳ καλουμένῳ καὶ τῷ 
κατὰ φύσιν συμβαίνοντι. 9. Τὰ γε μὴν εἰληφότα τῶν 
οὔρων πάχος ἤτοι τὸν πλεονάζοντα γυμον΄ ὑποδείκνυσιν, 5 
ἤ τινὰ τῆς ἐπιφανείας ἐκ ψυχρότητος πύκνωσιν ἢ πέψεως 
ἀρχήν, ὡς ἐπ᾿ ἐνίων εἴωϑε συμβαίνειν νοσημάτων, ὁπόταν, 
δηλονότι λεπτὰ τούτων οὖρα ἡγήσωνται. 10. ᾿“λλὰ τὰ 
μὲν τῷ χρώματι διορίζεται, τὰ δὲ «ἢ ῥαδίᾳ μεταβολῇ, τὰ 
δὲ τῇ τῶν παρυφισταμένων παχύτητι. 11. ᾿Ενδέχεται δὲ 10 

καὶ δυοῖν ἢ τριῶν ἢ καὶ πλειόνων συμτελακέντων αἰτίων 
καὶ τὰ οὖρα δεῖξαι σὴν φύσιν συμπτεπλεγμένα. ἀλλὰ ἡμῖν 
ὁ λόγος νῦν οὐ περὶ συνδυαζομένων φάναι πρόκειται, 
ἀλλὰ περὶ ἁπλῶν. 12. ᾿Εκεῖνο μὲν γὰρ εἰς πολύ τὸ ὧν 
τὸν λόγον παρατείνοι καὶ δυσδιεξίτητον ἴσως δόξειε" τὸ δὲ τ. 
οὐχ ἧττον πρόχειρον ἢ ῥάδιον καὶ τοῖς σπουδαίοις οὐκ 
ὀλίγας τὰς ἀφορμὰς παρέχον εὖ ἔχειν κρίνειν καὶ τὰ συμ-- 
στεσελεγμένως φαινόμενα τῶν οὔρων. 18. ᾿αλλ᾿ ὃ μὲν 
περὶ διαγνώσεως συστάσεως οὔρων λόγος ἱκανῶς ἄν ὧδε 
διαγνωσθείη ἡμῶν τε «ὰ καιριώτερα εἰρηκότων καὶ τῶν :0 
συνετῶν εὖ πεφυκότων καὶ ἀπὸ τούτων κρίνειν τὰ λεί- 
σποντα, εἴ τι καὶ λέλειπται. 14. Τὸ γὰρ ἐπιμιηκύνειν τὸν 
λόγον ὡς εὐδιάβλητον ὑφορώμενος ἐχπεφευγέναε δεῖν 
ἔκρινα" νυνὶ δὲ περὶ τῶν παρυφισταμένων προσῆκόν ἐστε 

σκέψασϑαι. 1ὅ. Καὶ πρῶτον μὲν “τερὶ τοῦ κατὸὺ ποσὸν 5 
ἐνηλλαγμένου ῥητέον, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ περὶ χρώματοός. τε 
καὶ συστάσεως, ἔτι τε λειότητος καὶ ὁμαλότητος καὶ εἴ τε 

ἕτερον συναναφαίνεται τούτοις. 

Κεφ. β΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν κατὰ ποσότητα τῶν παρυφισταμένων 
διαγνώσεως. 30 

1. Τὰ τοίνυν τοῖς οὔροις παρυφιστάμενα σύμμετρα 
ἢ πλείω τῷ ποσῷ φτελοίη ἢ ἐλάττω, ἢ πάντη σύμμετρα. 
καὶ συμμέτρων μὲν ὄντων, εἰ σύμμετρα μὲν εἴη τῷ ποσῷ, 

οὐδὲν καινόν, πλειόνων δ᾽ ἢ ἐλαττόνων εἰκότως ἄν καί τις 
ἐπ’ αὐτῶν ῥηϑείη διάγνωσις » καὶ πιλειόνων μὲν ὄντων τῷ 5: 
ποσῷ, συμμέτρων γε μὴν κατὰ ἄλλα πολλῇ τροφῇ κε- 
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χρῆσϑαι τὸν ἄνϑρωσον. ῥᾳδίως κατεργαζομένῃ ὑπὸ ῥώμης 
τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἀγυμνασίᾳ τὲ καὶ βίῳ ζῆν ῥα- 

ϑύμῳ καὶ ἁπλῶς δηλονότι κεχρῆσϑαι, ὅσα τρέφειν καὶ σει- 
αἰνεῖν εἴωϑε τὸν ἄνϑρωπον. ἃ. ᾽᾿Εστι δ᾽ ὅτε καὶ μετρία 

5τις τῆς καϑόλου διαπνοῆς ἐπίσχεσις καὶ οὐκ εὐδίοδος τῶν 

λοιπῶν φυσικῶν ἐκκρίσεων τρόπος" τοσαῦτα δὴ προβάλλε-- 
ται τὰ παρυφιστάμενω" διὰ τἀναντία. δ᾽ αὖ τούτων ἐλάττω 
ἄν ἐπισυμβαίη τὼ παρυφιστάμενα, ὥσπερ καὶ διὸ τὰὶ σύμι-- 
μδετρα καὶ τὰ παρυφιστάμενα σύμμετρα. 3. “επτὰ δὲ 

το ὄντα τῇ συστάσει τὰ παρυφιστάμενα, κἄν τε πλείω ἢ κἂν 
{8 ἐλάττω, κἄν τε καὶ σύμμετρα τῷ ποσῷ δηλονότι, οὕτω 
μαϑεῖν ἐστιν, ὡς ἐνίοτε μὲν ὠμοῦ χυμοῦ λεπτυνϑέντος 

πώνυ πέφυκε σύμβολον" γνοίης δ᾽ ἂν ἐντεῦϑεν. 4. .Εἰ 
γὼρ μετρίως διακινοίης τὴν ἀμίδα, αὐτά τε μετεωρίξεται 

1.5 καὶ ἡ λειότης ἀπέοικεν. ἐνίοτε δ᾽ αὖ ἀσϑενῶς ἔχουσαν ὑπὸ 
ψύξεως τὴν τρίτην πέψιν μὴ ῥᾳδίως ἔχειν ἐς τὴν. σύμμε-- 

σρον σύστασιν ἀγαγέσϑαι τὰ παρυφιστάμεγα, «πολλῷ δὲ 
σιρότερον, ὧν ταῦτα πέρυκε περιττώματα. ὥ. Διενήνοχε 
δὲ ταῦτα τῶν προτέρων τῷ μὴ παχέως καϑίστασϑαι πρὸς 

2) ὸ σύμμετρον, χρόνου τὲ ἢ ῥώμης δεόμενα. ἦ γε μὴν ἐν 

αὐτοῖς διάφορος ποσότης τὸ μέτριω τῶν κατεργαζομένων 

χυμῶν σαρίστησι. 

Κεῷ. γ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν κατὰ τὴν σύστασιν τῶν παρυφισταμένων 

διαγνώσεως. 

25 1. Παχέος δὲ ὄντος τοῦ παρυφισταμένου, ἢν μη) ὁζη 
φι, καὶ ἀκριβῶς λεῖον ἢ, πῦον μὲν οὐκέτι ἂν εἴη, ὠμοχυ-- 
μίας δέ πινος περὶ τὸς φλέβας ἀπόκομμα, ὥστε καὶ κατὼ 
τὴν ἀναλογίαν τοῦ τε ποσοῦ καὶ τοῦ πάχους ἐπιμαρτυρή-- 
σειδ καὶ τὸν ἀκμάζοντα χυμὸν. 2, "Ἐστι γε μὴν ὁτε καὶ 

30 κριτικῶς ἐνταῦϑα τῆς φύσεως ἀποκριγούσης τὸ περὶ τος 

φλέβας περίττωμα καὶ ἀϑρόως οὕτω πεγουμένης τῆς ὕλης, 
σφόδρα ὑπερβάλλοντα τὸ σύμμετρον φαίνεται τὰ παρυφι- 
στάμενα, ὥστε καὶ δέος ἐπάγουσιν οὐκ ὀλίγον τοῖς ἀγνοή- 

σασι τὴν αἰτίαν. 8. Προσδιορισϑείη δὲ. καὶ ταῦτα «ῷ μὴ 
35 φαῦλα εἶναι, τότε μη κεκτῆσϑαι χαλεπὰ τὰ χρώματα καὶ 
φῷ μετὰ τὴν ἀκμὴν τὸ πλέον δείκνυσϑαι τοῦ νοσήματος. 
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4, Τὰ γὰρ ἐν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ἀναβάσεσι φαινόμενα τοι- 
αὔτα τῶν πυρετῶν ὑφορᾶσϑαι ὡς πονηρὰ προσήκει καὶ 
μάλιστα εἰ μετὰ φαύλων ἐπιφαίνεται τῶν χρωμάτων. 
ὅ. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν τῷ προγνωστικῷ ταμιευέσϑω. ἐκεῖ γὰρ 
ἴσως εἴποιμεν ἄν, ϑεοῦ διδόντος, «τερὶ τούτων. 6. Προσ- 5 

ἀποδοτέον δὲ κἀκεῖνο. τῷ λόγω, ὃ δὴ τοῦ μὲν αὐτοῦ γέ- 
γους τῆς ὠμοχυμίας πέφυκε. διενήνοχε δὲ τῶν ῥηθέντων 

τῷ γλίσχρον εἶναι καὶ μιξῶδες, ἐξεταζόμενον οὐκ ὀλίγας 
ἔσϑ᾽ ὅτ᾽ ὀδύνας ἐμσιοιεῖ ἀνθρώπῳ στηριχϑέν σιοῦ περὶ τὰ 
οὐρητικὰ ἀγγεῖα. 7. Εἰκάσαις ἂν ἰδὼν πύῳ᾽ διενήνοχϑν τὸ 
ἐκείνου μέντοι τῷ τε μὴ ὄζειν καὶ πάνυ τυγχάνειν γλί- 

σχρον. 8. Τό γάρ τοι πῦον καὶ αὐτὸ τινὰ γλισχρότητα 
κεχφημένον τῆς ἐπὶ τῷ ῥηθέντι ἤδὴ ὠμῷ χυμῷ λείστεται, 
διαγινώσκεται δ᾽ ἔτι τὸ πῦον τῷ τε προηγήσασϑαί πη οὁδύ- 
ψΨψὴν καὶ αἷμα ἴσως διουρηϑῆναι, ἀλλὰ δὴ καὶ τῷ ἐπ᾽ ἀν- ι5 
ϑρώκων ἐντιϑεμένων βαρέως ὄζειν. 9. Καὶ ἃ μέν ἐστι 
διαγνῶναι ἔκ τε τῶν πλειόνων τε καὶ ἐλαττόνων τοῦ συμ- 

μέτρου παρυφισταμένων, κἄν τὸ πάχος ἔχοιεν δηλαδή, κἂν 
τε λεπτότητα, κἀν τε καί τινὰ συμμετρίαν τηροῖεν, ἐντεῦ-- 

ϑέν ἐστι μαϑεῖν τὸν συνετὸν λογισάμενον". ἐπὶ δὲ τούτοις 30 
ῥητέον περὶ τῶν ἐνδεχομένων εὐδμωμόῤῥο τοῖς παρ- 

σφιστα μένοις. χρωμάτων. 

Κεφ. δ᾽. Περὶ τῆς ἐκ τῶν λευκῶν παρυφισταμένων διαγνώσεως. 

1. Τὰ μὲν οὖν εὖ πεφυκότα τῶν παρυφισταμένων 
οὔτ᾽ ἐπιτεταμένως λευκά τὶς ὧν φαίη, οὔτ᾽ αὖ ὕπωχρα᾽ τ 
ἑκατέρων γὰρ διασιέπιτωκε τὴν τούτων εἰληφότα μεσότητα. 

2. ᾿“Οπόταν τοίνυν «τὸ παρυφιστώμεγον εἴη λευχὸν ἀκρε- 
βῶς ἢ χυμοῦ τινός ἐστι φλεγματώδους τεμμάχιον, ἢ πῦον 
ἀκριβῶς πεφϑέν, ἀπὸ τινος τῶν ἐντὸς μορίων σεετονϑότος 
συνεκχριϑέν, καὶ διαγνοίης ἂν ταῦτα, οἷς ἔφην διακρί- 30 
γνεσϑαι τά τὸ πῦα καὶ τοὺς χυμούς. 8. Τὸ γὰρ ταυτολο-- 
γεῖν ὡς στεριττὸν οἰόμενος διαπέφευγα, οὐχ ἧττον δια- 
βάλλων ὡς ἄτοττον τοῦ τὰ δέοντα εἰρῆσϑαι παραλελεῖφϑαι 
ἐθέλοντι" τοῦτο γὰρ οὐκ ἂν τις ὡσαύτως μέμψαιτο, τοῖς 
πολλάκις ἐπ᾽ οὐδενὶ προσήκοντι γραφομιένοις. 35 
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Κεφ. ἐ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ὑπώχρων καὶ ὠχρῶν παρυφισταμένων 

διαγνώσεως. 

1. ᾿Επειδὴ τούτοις τά τε ὕπωχρα καὶ ὠχρὰ τῶν παρ- 
υφισταμένων οὐκ ἀγαθὰ μέν, ὡς ἐκττετιτωκότα τοῦ κατὰ 

ὁ φύσιν χρώματος, ὑπενέγκοι δ᾽ ἄν τις ταῦϑ'᾽ ὡς μέτρια ὑπὸ 
μετρίας δηλονότι χολῆς χρωννύμενα περὶ τὰ βάϑη κατα- 
δυομένης τοῦ σώματος. ὥ. Τὰ δὲ χολώδη τῶν παρυφι-- 
σταμένων ἤδη καὶ φαῦλα πέφυκεν ἐπιταϑεῖσαν τὴν ξαν- 
ϑὴν χολὴν ἐπὶ τῇ τρίτῃ πέψει σημήναντα, ὥσπερ ἔτι 

10 χείρω τὰ ὀρφνώδη τῶν παρυφισταμένων φαίνεται, ἐπικρα- 
τουμένης ἤδη τῆς ἀπωστικῆς τὧν πονηρῶν δυνάμεως. 
9. Εἰ μὴ γὰρ ἀκράτως. ἡ δύναμις ὡς οἵἴμαι εἶχεν, οὐκ ἂν 

τοιαῦτα χρώματα χυμῶν ἀλλόκοτα κατεδέξατο πολιορκου-- 
μένη ὥσπερ ὑπ᾽ ἐφϑαρμένης ὕλης. 

15 Κεφ. ς΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν φαιῶν, πελιδνῶν καὶ μελάνων 
παῤνψαφεαμέγας διαγνώσεως. 

1: 'Χείρω γε μὴν τούτων εἴη ὅσα τὲ φαιὰ καὶ πελιδνὰ 

καὶ μέλανα. τοσοῦτο δὲ κεκρατηκέναι φαίνονται τῆς φύ- 
σεως, ὅσῳ καὶ χείρω πέφυκε. ὦ. Καί τις ἄν εἰκάζων 

0 πράγμασι τὰ παρυφιστάμενα, πόλιν μὲν ἂν ϑείη τὴν διὰ 
παντὸς ἰοῦσαν φυσικὴν τοῦ σώματος οἰκονομίαν, πολιτι- 

κῦν δὲ στρατὸν τὰς τῆς δυνάμεως ἐνεργείας, νόμους δέ 
τινας καὶ κατάστασιν τὰς γινομένας κατὼ λόγον πέψεις. 

8. ᾿Επεὶ δὲ καὶ τῆς πόλεως τὸ μὲν εἰς πρόϑυρα καὶ τὸν 
25 ἐκτὸς περίβολον διορίσϑη, τὸ δ᾽ εἰς αὐτὸν ἐτάχϑη τὸν πε- 

οἰβολον καὶ τὰς ἐπάλξεις, τὸ τρίτον δὲ καὶ ἔσχατον ὡς 
γν ι ᾽ ͵ “ἐλ αὐ ν ᾿ ͵ 

εἰς αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν, ἐπὶ τῇ εἴκονι δεῖ τὴν φύσιν στα--. 

ραβάλλοντας τοὶ κατ᾽ αὐτὴν γινόμενα μανϑάνειν. 4. Τὰς 

μὲν οὖν μετρίας ἀπεψίας φαίη ἄν τις παρανομίαν, ὧν 

30 δὴ μετρίων οὐσῶν, βραχύ τε ἄν τὸ κοινὸν τὐννμαροὐάρ 

προχοψασῶν δὲ καὶ στάσις ἄν ἐπενεχϑείη " ἄν δὲ καὶ ἔτι 

μᾶλλον εἰς παντελῆ καϑαίρεσιν ἡ πόλις κατασταίη ἄν, 

οὕτω ταῖς ἐσχάταις φε καὶ χρονιξούσαις ἀπεψίαις ἔσϑ᾽ ὅτε 

κίνδυνος τῷ χρόνῳ͵ ἕπεται τοῖς κάμνουσιν, ὅσα δὲ δι ἀτο- 

86 γίαν τῶν φυλασσόντων, ὑπο ἐχϑρῶν τῇ πόλει γίνεται, οἱ 

συναναδιδόμενοι φαῦλοι χυμοὶ τῷ σώματι δηλώσουσε περὶ 
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τὰ βάϑη ἤδη χωρήσαντες. ὅ. .“Οποταν γὰρ ἤδη κατακρα- 
τὦντο καὶ αὐτῆς τῆς ἀκροπόλεως κατισχύωσι, τέ ἄν τις 

οἰκειότερον κατασκαφῆς ψομίσῃ τῇ πόλει, πάσης ἤδη ἀπο- 
ρούσης δυνάμεως. 6. Ταῦτ᾽ ἄρα καὶ ϑείη ἄν τις τῶν 
παρυφισταμένων τὰ μέλανα σημεῖα εἶναε τῶν πολεμίων 5. 

ἐπικειμένων τοῖς τείχεσε καὶ τοσούτῳ ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως 

ἰσχυρότερα, ὅσῳ καὶ τὰ παρυφιστάμενω πρὸς τὸν πυϑ- 
μένω χωρεῖ. 7. Οὕτως ἂν «κἀκ τῆς σχεδιασϑείσης σοι 
δἰκόψος λογίσαιο τὼ κατὰ φύσιν ἡμῖν συμβαίνοντα. ἀλλὰ 
ἐπαναλησιτέον τὸν λόγον καὶ περὶ τῶν λειπομένων ὧδε τὸ 
ῥητέον χρωμάτων. 

Κεφ. ζ. Περὶ τῆς τῶν ὑπερύϑρων καὶ ἐρυϑρῶν παρυφισταμένων 
᾿ διαγνώσεως. 

1. Τὰ τοίνυν ὑπέρυϑρα καὶ ἐρυϑρὰ τῶν παρυφιστα--: 

μένων ἀπεψίαν μέν τινα δεικνύουσι τῆς τρίτης πέψεως δὲ τό 

ἀγαϑῆς ὑπερβολὴν ὕλης" μέτρια δὲ καὶ ἴσως ἀκίνδυνα. 
3. Τἄλλα μὲν γὰρ τῶν ῥηθέντων παρυφισταμένων οὐχ 
ἧττον ἀπέκνασε φῇ ποσότητε ἢ τῇ ποιότητε᾽ ταῦτα δὲ τῇ 
ποσύτητε μόνῃ τὴν δύναμιν αὐτὴν εἴωϑεν ἀδικεῖν, ὧν 
δῆτα ὑφαιρουμένων ῥᾳδίως πρὸς ἑαυτὴν ἡ δύναμις ἐπαν-- Ὁ 
ἐρχεται. 

Κεφ. ἡ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ὑφαίμων παρυφισταμένων διαγνώσεως, 

1. ᾿Επὶ δὲ τούτοις αἱ ὕφαιμοι τῶν ὑποστάσεων φαί- 
γψονταῖ, αἵ χείρους μὲν τῶν ἐρυϑρῶν περύκασι πάντως, 

ἀμείνους δὲ τῶν πελιδνῶν καὶ μελάνων. 2. Καὶ γὰρ μιηϑὲ ος 
κατειργάσϑαι ὅλως τὸν αἱματικὸν χυμὸν σημαίνουσιν, 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν δια πλῆϑος, ἀτονούσης τῆς δυνάμεως, τοῦτο 

γίνεται, ἀνεκτὸν ὧν ἴσως δοξη καὶ φέροι ὧν τοῦϑ᾽ ὃ ἂν- 
ϑρωπος, χρόνου μέντοι δεηϑεὶς ἐς ὑγίανσιν οὐκ ὁλί- 
γου" εἰ δὲ δὲ αὐτῆς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἀτονίαν καϑ' 30 
αὐτὴν συμβάσαν, «οῦτο τῶν ἐσχάτων κακῶν ἀπαγορεύειν 
μὲν χκατηγοροῦν τὴν δύναμιν τὰ ἑαυτῆς ἐργάζεσϑαι, ἀπτο-- 
λύειν δὲ τοὺς μάλιστα λυσιτελεῖν χυμοὺς τῷ ζώῳ εἰωϑό- 
τας. 8. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν διαγνοίης ὧν πρός τὸ τὰς προη-- 
γησαμένας καὶ οὔσας πέψεις ἀποσχοπήσας, πρὸς τὸ τὴν 35 
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ἕξιν τε καὶ ἡλικίαν τοῦ κάμνοντος καὶ ὥραν τὸ καὶ δίαι-- 
ταν, καὶ αὐτὴν δὴ τὴν εὐφορίαν. 4. Οὐχ ἧττον γὰρ 
τῶν ἄλλων καὶ ταῦτα εἰώϑεσαν λυσιτελεῖν ταῖς διαγνώ- 
σεσιν, ὥστε καὶ ταῦτα πειρᾶσϑαι. ϑέμις ἐκμελετᾶν τὸ 

5 ἔργον τὸ διαγνώσκειν ἀσφαλῶς ποιούμενον. 

Χεφ. 8, Περὶ τῆς ἐπ τῶν ὀροβοειδῶν, πιτυροειδῶν, πεταλωδὼν τε καὶ 
κριμνωδῶν ὑποστάσεων διαγνώσεως. 

1. Νυνὶ δ᾽ ἂν Ἑἴη προσῆκον φάναι στερί τὸ ὁροβοει- 
δῶν καὶ πιτυρώδων ὑποστάσεων, καὶ σπροσέτε πεταλω-- 

τὸ δῶν καὶ κριμνωδῶν, ὅτι τούτων ἑκάστη διασημαίνεταε. 
2. Ὃ ποῖαι τοίνυν τῷ εἴδει στεφρύκασιν, ἐκ τοῖς περὶ διαφο-- 

ρᾶς οὔρων ἔφϑημεν εἰρηκότες" νῦν δ' ἐπιϑήσομεν τὰς 
διαγνώσεις οὕτω πὼς προαγαγόντος ἡμᾶς τοῦ λόχου. 8. ΖΑἐἔὲ 
τοίνυν ὁροβοειδεῖς τῶν ὑποστάσεων τοῖς οὔροις ἐδιιφαίνον-- 

τόφαι, ὁπόταν ἤδη τῆς σειιμελῆς τακείσης καὶ ἡ σὰρξ αὐτὸ 
δὴ τοῦτο πάσχειν ἄρξαιτο. 4. Οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν ὡς 

ἐνίοτε καὶ τῶν νεφρῶν μόνων τὸ πάϑος αἱ ὀροβοειδεῖς 
τῶν ὑποστάσεων τοῖς οὔροις ἐσιιφαίνονται, ὁπόταν ἤδη 

τῆς πιμελῆς τακείσης καὶ ἡ σορξ αὐτὸ δὴ τοῦτο πάσχειν 
ὁ ἄρξαιτο. ὃ. Οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν ὡς ἐνίοτε καὶ τῶν νε- 

φρῶν μόνων τὸ πάϑος αἱ ὀροβοειδεῖς τῶν ὑποστάσεων 
διαφαίνουσι πλὴν ἀλλ᾽ ἔστιν ὧδέ στη διορίσασϑαι τῷ λόγῳ, 
ἵνα μή τις ἀπάτη τοῖς ἀπειροτέροις ἐγγίνηται. 6. ᾿Επὶ 
μὲν οὖν τοῦ διόλου πυρέσσουσι καὶ τοῦ παντὸς δηλοῦσι 

οὁ σώματος σύντηξιν, ἐπὶ δὲ τοῖς μὴ πυρέσσουσι τῶν νε- 
φρῶν μόνον τελεῖν τὸ πάϑημα. ἢ. Προσδιορισϑήσεται δὲ 
ταῦτα μὴ ταῖς πέψεσιν" αἱ μὲν γὰρ ἀπεψίαε τοῦ παντὸς 
σώματος τὴν τηκεδόνα σημαίνουσιν" αἱ συναναφαινόμε- 
γαι δὲ πέψεις τῶν νεφρῶν μόνων. 8. “οιπαὶ δὲ φαῦλαι 

30 ὑποστάσεις αἱ πιτυρώδεις οὕτω καλούμεναι, χείρους μὲν 
τῶν ῥδηϑεισῶν, ἐλλείπουσαι δὲ ἐς φαυλότητα τῶν πεταλω- 
δῶν φαίνοιντο δ᾽ ὧν τοιαῦται, ὁπόταν ἐν τῷ βάϑει τῶν 

ἀγγείων ὃ πυρετὸς κατασκήψῃ. 9. Δεῖ γε μὴν καὶ τούτου 
μεμνῆσϑαι, ὡς ἔστιν ὅτε καὶ μόνης τῆς κύστεως πασχού- 

55 θὁης σύμβολον γίνεται" διορισϑήσεταε δὲ καὶ αὕτη πιέψεοί 
τε καὶ ἀπεψίαις, ἀπυρεξίαις τε καὶ πυρετοῖς, ὥσπερ δῆτα 
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καπὶ τῶν ὀροβοειδῶν φϑάσαντες ἐξεϑέμεϑα. 10. Τάς γε 

μὴν τῶν ὑποστάσεων πεταλώδεις μαϑεῖν ἔστε γινομένας, 
ὁπόταν καὶ στερεῶν αὐτῶν ὃ πυρετὸς προοίκων ἅψηται" 
ἃ δ᾽ ἐπὶ τῶν πεταλωδῶν ὑποστάσεων εἴρηται, ταῦτα μα- 
ϑεῖν ἐστι καὶ ὧδε. 11. Ἢ γάρ τοῖ τοῦ παντὸς τὸ πά-5 
ϑήημα νομίζεται σώματος, εἴπερ οἵ τὸ πυρετοὶ καὶ αἱ 

ἀπεψίαι ἔνεισιν, ἢ μόνης αὐτῆς τῆς κύστεως, ὁπόταν δη- 
λαδὴ ἀπυρεξία μὲν τὸν ἄνϑρωπον ἔχη. 12. Πέψις δ᾽ ἐν 
τοῖς οὔροις δείκνυται" ἐπὶ δὲ ταῖς ἐρισὶ ταύταις φαύλαις 
ὑποστάσεσι ταῖς ῥηθείσαις χειρίστη καὶ ταύταις ὑπερβάλ- τὸ 
λουσα φαίνεται ἡ κριμνώδης, τοσοῦτον διενέγκασα τούτων 
τῇ φαυλότητι, ὁπιόσον αὕτη τῇ νεκρώσει προσώκειλεν. 
13. ᾿Επὶ γὰρ τῶν τριχῆ διαστατῶν σωμάτων ὁ πυρετὸς 
τομὴν σιεφϑατὼς τὰς κριμνώδεις ταύτας ὑποστάσεις τετέ- 

λεκεν. 14. ᾿Αλλ οὖν ἐστε χανταῦϑα διορίσασϑαι τῶς ι5 

κριμνώδεις τῶν ὑποστάσεων τοῦ κατοπτηϑέντος αἵματος. 

15. Εἰ μὲν δὴ λευκὰ τὰ παρυφιστάμενα εἴη, τῶν κριίμγω- 
δῶν ὑποστάσεων τοῦτο σημεῖον" ἐρυϑρὰ δὲ τοῦ κατοπτη- 
ϑέντος αἵματος σύμιβολον καὶ δεῖ τὸν συνετὸν καὶ περὶ 
“τὰ τοιαῦτα ἐπτοημένον ἀκριβῶς καταστοχάζεσϑαι τῶν δη-- 50 
ϑέντων, καὶ οὕτω λέγειν τε καὶ πράττειν ὅ, τε προσῆκον, 
καὶ δὶς καὶ τρὶς καὶ πολλάκις, εἰ δίδωσιν ὁ καιρός, προ- 

διασκεψάμιενον, εἰ μή στὼ ἡ πρώτη τοῦτο ἐπιδοίη ἔφοδος, 
προσεπινοοῦντα δηλονότι τὸ ἀδιάπτωτον. 10. Τῷ μὲν 
γὰρ τἀληϑοῦς διαστετστωκότι, πρώταις ἐφόδοις κρῖναί τε 25 
καὶ πρᾶξαι σπουδάσαντι, γελως ἂν παρομαρτήση᾽ τάχα δ᾽ 
ἂν νοσεῖν καὶ ἄγνοιαν καταψηφισϑείη. 17. Τῷ δὲ προσ- 
ἐπεσκεμένῳ καὶ ἀκριβῶς συνεωρακότι τό τε τἀληϑῆ λέγειν 
ἕποιτ᾽ ὧν καὶ τὸ πείϑεσϑαι τοὺς κάμνοντας αὐτῷ γενή- 

σεται. 18. ᾿“λλὰ ταῦτα μέν, εἰ καὶ ἐκ παρόδου, ἀπο- 30 

χρώντως οἶμαι λέλεκται. οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν ἡμᾶς, ὡς 
ἐνίοτε χυμοί τινες πρὸς τὸν τῆς ἀμίδος καϑιξζάνοντες 
πυϑμένα καὶ ἤδη λεπτυνϑέντες τε. καὶ διαστάντες ὑπὸ 

παχέος πνεύματος, κατοπτηϑέντες δὲ καὶ συστάντες φαν- 

τασίαν τινὰ δεικνύουσι τῶν ῥηϑεισῶν ὑποστάσεων, ἀλλὰ 35 
ταῦτα ῥᾳδίως ὧν διαγνοίης τῷ τε προηγήσασϑαι πλεῖον 
ᾧποστάσεων πάχος καὶ τῷ ταύτας κατὰ βραχυ μετεωριζο-- 



69 ἸΘΑΝΝΙΚ ἈΟΤΌΛΒΗ 

μένας πέττεσϑαί τε καὶ διασκεδάννυσϑαι. 19. ΑἹ δὲ δη- 
ϑεῖσαι φαῦλαε τῶν ὑποστάσεων ἀεὶ μὲν στλῆϑος καὶ πάχος 
ἐσικτώνται, τὸ τυλέον δὲ τὸν τῆς ἀμίδος τηροῦσι “υϑμένα 
κατὰ μηδὲν διαλάττουσαι. 230. ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τῶν ῥη- 

5 ϑεισῶν ἀρκούντως ἂν ἔχη ὧδε" ἑπόμενον δὲ φάναι καὶ 
σιερὶ τῆς ἀνακεκραμένης ἀγαϑῆς ὑποστάσεως φαύλοις τισὶ 
καὶ ἀπέπτοις κόμμασι χυμῶν οἵων δήτινων. 

Κεφ. ἐ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν συμμεμιγμένων παρυφισταμένων διαγνώσεως. 

1. Καὶ γάρ τοι ἔσϑ᾽ ὅτε ψήγματά τίνα συνεπιϑεω- 

το ροῦνται τοῖς παρυφισταμένοις ἤτοι πρὸς τὸ πυρρὸν ἀπε-- 
στραμμένα ἢ πρὸς τὸ λευκὸν ἤ τι παραπλήσια. 2. ᾿Αλλὰ 
ταῦτα πλείω μὲν ὄντα ἡἠμυίπεσιτον μὲν τὴν ὕλην. δείκνυ- 
σιν, ἐκεῖνον δὲ τὸν χυμὸν ἐν τῷ βάϑει πιλεονάξειν τς καὶ 
συγκάεσϑαι, οὗ ψήγματα τοῖς παρυφισταμένοις συννηχό-- 

15 μένα, ἐλάττω δέ, μετριωτέραν μὲν τὴν τοιαύτην κακοχυ- 
μίαν δείκνυσι, σφονηρὺν δὲ τἰνα δίαιταν ἐπιγεννῆσαι ταῦτα. 
3. ᾿“ντέστραπται δ᾽ αὖ ὧδε τὸ πράγμα ἐστὲ τῷ φτοῦ μιεγέ-- 
ϑους λόγῳ" ὅσῳ μὲν γοὼρ ἢ μείζω τὰ τεμμάχια καὶ τὴν 
ἐντὸς τῶν φλεβῶν σύγκαυσιν ἐλάττω δηλοῖ, ὅσῳ“ δὲ ἐλάττω, 

0 καὶ τὴν ϑερμότητα μείζονα. 4. Καϑ' ἣν ἂν ἡμεῖς αἰτίαν 
φοῦ λόγου προϊόντος ἀποδῶμεν" τὸ γὰρ νῦν ἔχον περὶ 
διαγνώσεως μόνον εἰπεῖν π«ροὐϑέμεθα" ἐνίοτέ γε μὴν καὶ 

οἷον τρίχες ὑπόλευκοι, “ταλαιστιαῖοε καὶ μείους τὸ καὶ μεί-- 
ζους συναναφαίνονται τοῖς παρυφισταμένοις, αἵ δή τι πιά- 

25 ϑὸς ὀφϑεῖσαι τῶν νεφρῶν ὑπαγορεύουσι. ὅ. Τῶν οὖν 
συναναφαινομένων τοῖς παρφυφισταμένοιρ, ἑτερωειδῶν σω- 
μάτων πλειόνων ὄντων καὶ διασκεδασϑέντων ὑφ᾽ οἵας δή- 
φινος αἰτίας ἐς τὸ κύτος τοῦ χύματος, ὀδύναι λαμβάνουσι 
τὸν ἄνϑρωπον ἐνεσπαρμέναι τῷ σώματι, ὥσπερ δῆτα καὶ 

“30 ηἠμιεῖς σοῦ τεϑεάμεϑα ἐπί τινος γυναικὸς ἑλκώδη κόπον 

αὐτόματον νοσούσης, ἐφ᾽ ἑτέρας δὲ χρόνίως τὰς ἀρμονίας 
ἀλγούσης. 86. ᾿Αλλὰ τῆς μὲν στροτέρας τὰ οὖρα πλείω τε 

καὶ παχύτερα τὸ συμφερόμενα τοῖς παρυφισταμένοις εἶχε, 
ν΄ - “ » , - , 

καὶ μικροῦ δεῖν πιτύροις ἔοικϑ “«ὠνοὶ πλανώμενα τῷ χυ- 

ϑομανε ἤδη καὶ αὐτῷ πυρρῷ τυγχάνοντι. 7. Τῆς δὲ λεπτῆς 

ὑπόλεπτον μὲν καὶ λευκὸν, ὀλίγον τοῦ κατὰ φύσιν κατὰ ' 
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σύστασίν τε καὶ χροιὰν λειπόμενον" μείω δὲ καὶ λεπτό- 
τερὰ ἐδόκει τῶν προτέρων εἶναε τὰ παρεμιφερύμενα τῷ 

χύματι. 8. ᾿Αλλ ὴ μὲν τὸν αὐτόματον τόπον νοσοῦσα 
τφ᾽ ἡμῶν διαιτηϑεῖσα τοῦ πάϑους ἀπήλλακται" ἡ δ᾽ ἑτέρα 
φάρμακον μέντοι ὑφ᾽ ἡμῶν στεπωκέναι στέπειστο λυσιτε- 5 
λῇσον τῷ πάϑει. 9. ᾿Επεὶ δ᾽ οὐκ οἶδα ὅπως ἀνεβάλλετο 
σιερισχεϑεῖσα δέει. οὔπω γάρ τοῖ ἔτυχε καὶ ὄνομα πυϑο- 
μένη φαρμάκου, μυή τοῖγε ἐσπτεστώκει. 10. Ἦν γὰρ ἡ γυνὴ 

καὶ τἄλλα ἀγροικῶς ἐσταλμένη" ἐγὼ μὲν ταύτην παρεὶς 

ὠχόμην, ὅ, τε δὲ οἱ γέγονεν ἀγνοῶ, καὶ ταῦτα λέλεκται τὸ 
οὐχ ἵν᾽ ἐμπρέπων 3) ὁ λόγος ταῖς ἱστορίαις, ἀλλ᾽ ἵν᾿ ὑμεῖς 
εἰδῆτε, ὁπόσον εἴωθε λυσιτελεῖν ἐπίσκεψις ἀκριβὴς τῶν 
οὔρων. 11. Ταῦτά τοι βουλευσαίμην ἄν καὶ ὑμῖν ἡδέως, 
ὅσοι τῇ περὶ οὔρων ἐντροφαῖς πραγματείᾳ καὶ πρὸ ταύτης 
τῇ εἰδήσει τῶν ὁσημέραι γινομένων ἐπ᾽ ἀνθρώποις κάμγοῦυσι 15 
καὶ ταῦτα προσεπιοσκοπεῖν, οὐκ ὀλίγα συνεισενεγκεῖν δυνά- 
μένα τῇ τέχνη" ἐφ᾽ αἷς γε. μὴν αἰτίαις ταῦτα γίνεται, 
ἐροῦμεν τοῦ ϑεοῦ “παρεσχηκότος, ἐν οἷς ἂν λόγοις περὶ 
αἰτίας οὔρων γράψομεν. 12. Καὶ «ταῦτα μὲν περὶ τῶν 
συμπεσιλεγμένως φαινομένων παρυφισταμένων, “περὶ δὲ :0 

λειότητος ὧδέ πη φάναι ϑέμις- 

Κεφ. ια΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν κατὰ λειότητα τῶν ἀντικειμένων 
παρυφισταμένων διαγνώσεως. 

1. “είων τοίνυν καὶ συνεχῶν μενόντων πάγυ τῶν 
παρυφισταμένων οὐδὲν τι νεώξερον ἐπιγεγενῆσϑαι δηλοῖ 25 

γ᾽ “ ! λ ᾿" τ , τανϑρωπῳ. ὦ. Τραχυνϑέντων δὲ καὶ οἷον διασκεδασϑ έν-- 
των, οὐκ ὀλίγη τις ταραχὴ τεκμαίρεται τῷ βάϑει γεγε- 

ψῆσϑαι τοῦ σώματος ὑπὸ τινος ψνόϑου καὶ βιαίου πφεύ-- 
ματος, ὃ δὴ ,διακινῆσαν οὕτω τὴν ὕλην διελίκμησε κατὰ 
τὴν τοῦ πνεύματος δηλονότε σφοδρότητα, ὡἧς ἐντεῦϑεν 50 
συμβαίνειν. καὶ ὅπερ ἤδη εἴρηται. 8, "Αν τι τύχῃ πάνυ. 
ὠμὸν συμισεεσλεγ μένον τοῖς παρυφισταμένοις σιρὸς τὰ «πέ- 
θατα τοῦ σώματος εὐθούμενον τῇ βίᾳ τοῦ πνεύματος, 
τῇ τῆς παχυμεροῦς ὅλης στενοχωρίᾳ οὐκ ὀλίγην αἴσϑησιν 
ἀλγηδόνος γενέσϑαι καὶ καϑ᾽ ὅσον μὲν τὰ ἀνομοιομερῆ 35 
ταῖς παρυφισταμέναις συστάσεσι στεππλεονέκτηκε, καὶ ἡ τοῦ 
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ἄλγους αἴσϑησις γίνεται. 4. Καϑ᾽ ὅσον δ᾽ αὖ ἐπὶ πλέον 

διανενέμηται τῷ κύτει τοῦ χύματος, καὶ τὴν ἐπὶ σιλείω 

μέρη τοῦ σώματος ἀλγεινὴν γνοίης ἂν αἴσϑησιν. μάϑοις 
δ᾽ ἂν ἴσως καὶ τὰς αἰτίας ἀκριβέστερον ἐν τοῖς περὶ αἰτίας 

οὔρων λόγοις. ὅ. Καὶ τὰ μὲν οὕτω φτραχυνόμεγα τῶν 
σπαρυφισταμένων, οὕτω τυγχάνοντα διάφορα, καὶ τὰς ἐπ᾽ 
αὐτοῖς διαφόρους ἄν διαγγώσεις σχοίη, ὥσπερ καὶ τὰ συν-- 
ἐζάνοντα καὶ συμπιλούμενα προς ἑαυτὰ τῶν «ταρυφισφα-- 

μένων παχυμέρειάν. τινὰ τῆς ὕλης ἐπισημαίνει δυσμετά- 
10 βλητον, τῇ τῆς γλισχρότητος ἐπιπιαρτυρουμένην ποιότητι; 

ὥστε καί, καϑ' ὅσον ἄν τόπον ταῦτα χρονίσωσι τοῦ χύ- : 
ματος, χαὶ τὴν ἐπ ἐκείνῳ τοῦ σώματος διάϑεσιν χρονίσαι 
φάσκουσι, καὶ μᾶλλον εἰ πολλῴ γλίσχρα ταῦτα τυγχάνοιεν 
ἐξ αὐτῆς τῆς ὕλης ἔχοντα «τὸ δυσμετάβλητον. 6. ᾿“λλ᾽ ὁ 

15 μὲν περὶ λειότητος καὶ τῶν ἀντικειμένων ταύτῃ "λόγος καὶ 
᾿ὧδε ἂν διαγνωσθείη τῷ συνετῷ" νυνὶ δὲ λέξωμεν καὶ περὶ 
τῶν τοῦ παρυφισταμένου τόπων διοριζόμενοι καὶ ὅσα 
ἀπὸ τούτων ἔξεστιν εἰδέναι τῷ τὴν περὶ οὔρων ϑεωρίαν 
μὐυουμένῳ. 

0. Κεφ. ιβ΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν κατὰ τόπον παρυφισταμένων διαγνώσεως. 

1. ὍὍΘει μὲν οὖν τῶν “παρυφισταμένων τὰ πρὸς τὸν 
πυθ νὰ χωροῦντα ὑποστάσεις λέγεναι, τὰ δὲ ἐπαιρόμενω 

πρὸς 7) τῆς ἀμίδος μέσον ἐναιωρήματα, νεφέλαι δ᾽ αὖ 

ὅσαι πρὸς αὐτὴν ἱκνεῖται τὴν περιφάνειαν, ἐν τοῖς περὲ 
36 διαφορᾶς οὔρων εἴρηται ἀκριβέστερον, ὥστ᾽ οὐ δεῖ τὸν ἐπ᾽ 

ἐκδίνοις λόγον καὶ ὧδε μηκύνειν. ὅσα δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ λέγε-- 

ται τῶν φύπων, νῦν πὼς ἰϑῦναι ϑέμις. 2. Αἱ τοίνυν 
πρὸς, τον πυϑιμένα ἱζάνουσαι ὑποστάσεις » ἀγαϑαὶ. μὲν. 

οὖσαι καὶ σύμμετροι, οὐδέν τε καινὸν σημαίνουσιν, ὠμαὲ, 
30 δ᾽ αὖ οὖσαι καὶ διάφοροι φῷ μὲν εἴδει φράζουσι τὴν σο--, 

γηρίαν, τῷ δὲ τόπῳ φαίνουσι πολλὴν ῥᾳϑυμίαν τῆς. φύ-, 

σεωῶς μὴ. διανισταμένης πρὸς τὴν τῶν λυπούντων ἀνα- 

τροπήν, ὥστε καὶ χρόνου ὧδε δεῖ σχοπεῖν καὶ ῥώμης. ἢ 

8: Σκοστεῖν γ8 “μὴν χρεὼν εἰ μὴ προσίσχοιντο. τῷ ἀνθ] 

55 πιροσπεφυκυῖαι᾽ ἄλλως δὲ λεπταὶ τυγχάνουσιν. αὗται γάρ, 

εἶσιν αἱ ῥηϑθϑεῖσαι τοῦ τρίτου τόπου τῶν ὑποστάσεων 

αἱ 
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τυγχάνειν ἐν τῷ περὶ διαφορᾶς οὔρων λόγῳ οὐ μετρίαν 
δ᾽ ἄρα αἱ τοιαῦται τῇ κεφαλῇ τὴν βλάβην σημαίνουσι, 
λόγον ἔχουσαι νεφελῶν. 4. ΑἹ δὲ μετεωρισϑεῖσαν φαῦλαι 
μὲν οὖσαι μετριώτεραι τῶν ὑφιξανουσῶν πεφύκασι τῇ 
τόπου διαφορᾷ, τἄλλα δὲ ἀγαϑαὶ τυγχάνουσαι κατὰ τὸν ὁ 

φόπον μόνον φοῦ. τελείως ἀγαϑαὶ τελεῖν λείσιονται, ὑστὸ 

γόϑου πνεύματος κουφιξόμεναι.. ὅ.. 1 ὧν δ᾽ ἐπινεφελου- 
: Ῥέρωῳ αἱ μὲν. ἀγαϑαὶ πάνφη διὰ τοῦτο καταπίπτουσιν οὐ 

μέτριον ὃν πρὸς ἀπόστασιν τοῦ κατὰ φύσιν τόπου, ὥστε 
δεῖ καὶ πλείονος προσδεῖν ὠδὲὶ τοῦ χρόνου" αἱ δ᾽ αὖ φαῦ- τὸ 
λαι τοσούτῳ μιετριώτεραι δοκοῦσε τῶν λοιπῶν, ὅσῳ καὶ 

φοῦ τύπου τοῦ κατὰ φύσιν ταῖς κατὰ φύσιν ὑπεχώρησαν 
ὑποστάσεσι. 6. Κοινῷ γὰρ ὧδε δεῖ λόγῳ περὶ τούτων 
συνιέναι, ὡς τἀγαϑὰ τῶν παρυφισταμένων ἀπὸ μὲν τῶν 
ἄνωθεν πρὸς τὰ κάτω χωῤοῦντα δεῖ προσίεσϑαι. τούναν-- τ 
φίον δ᾽ αὖ, ἀποτρέπεσθαι" τὰ δὲ φαῦλα κρεῖττον ἀφί-- 
στασϑαι τοῦ πυϑμένος ἢ πρὸς αὐτὸν χωρεῖν. ἢ. Καὶ τὸ 
μὲν κατὰ διαφέροντας τόπους τοῦ χύματος παρεμφερόμε-- 
γον» πἀρυφιστάμενον ὧδ᾽ ὧν, οἴμαι, διαγνωσϑείη" σκέσιτε-- 
σϑαί γε μὴν ἀκριβῶς προσήκει τῶν παρυφισταμένων τοὶς 30 
διαφοράς: 8. Τῶν μὲν γὰρ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὴν ἐπιφά- 

ψειαὰν φερομένων, ἐπὶ πολλῷ τῷ πνεύματι ὠθουμένων, 
οὐκ ὀλίγην, ἄν τις καὶ περὶ χεραλὴν χειρίστην διαγνοίη 
διάϑεσιν, ὥσπερ αὖ ἐπὶ τῶν ἐναιωρουμένων περὶ τὰ ἀνά- 
λογα τοῦ σώματος μέρη τοῦ παντὸς ἐν οὔροις διαστήμα-- 25 
φος ἀναλογοῦντος τῷ τοῦ σώματος διαστήματι. 9. Τῶν 

δὲ νόϑων ἅμα καὶ παρὰ φύσιν παρυφισταμένων χείρω δὴ 
καὶ τὰ συμβαίνοντα πρὸς τὸν πυϑμένα χωρούντων, ὥστ᾽ 
ἀχριβῶς προσήκει τὰς διαφορὰς μανϑάνειν. 10. ᾿Ενίοτε 
γὰρ ἤδη χυμοὶ πεττόμενοι καὶ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν αὖ- 30 
φὴν χωροῦντες ἔμφασιν μὲν προὐξένησαν τοῖς ἀπειροτέ- 
ροις ἀγαθῶν παρυφισταμένων. 11. Οἱ δ᾽ ἐπιϑέντες τὰς 

ἐπὶ τοῖς πειτεμμένοις πὰρυφισταμένοις προρρήσεις πολλῷ 
ν᾽ , » »- ᾿ Ὶ »» 
διήμαρτον τοῦ σκόπου, ἀλλὰ τοῦτο μὲν τοῦ προγνωστικοῦ 

μᾶλλον ἴδιον, ὥστε δεῖ τὸν λόγον ἐκεῖσε ταμιεύεσϑαι. 3: 

ἡμεῖς δ᾽ ὥσττερ ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἀρξάμενοι λέγωμεν. ὦ 
ἈΜΕνΟ ἐττν πὐδοὶ 
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Κεφ. ιγ. Ἱμρὶ τῆς ἐκ τῶν κατὰ τὰ οὖρα πομφολύχων διαγνώσεως. 

᾿Επειδήσιερ ἐν τοῖς οὔροις τεϑεώρηνται οὐκ ὀλιγά- 

κις ἐπινηχόμεναι πομφόλυγες διάφοροι τῷ σχήματι καὶ τῷ 
μεγέϑει καὶ τῇ ποσότητι,. καϑὼς πσπιερὲ διαφορᾶς οὔρων 

γἐξεϑέμεϑα, ὑυερὶ τούτων νῦν ἀκριβέστερον ἀποδοτέον καὶ 
τος ἐσ αὐτοῖς ψομιζομένας διαγνώσεις, ἵν᾽ ὥσπερ κατ᾽ 

ἀριϑμὸν τοῦ λόγου προβαίνοντος συνϑήκη τις ἀποδοϑ'είη 
εὔηχος. ἃ. ᾿Επεὶ δὲ καὶ μετὰ διαφόρων αὗται χρωμάτων 
εἰώϑασι συνιέναι, μετά τὸ γὰρ ὑπτολεύκων καὶ ὠχρῶν πυρ- 

"0 ρῶν τε καὶ ὑπερύϑρων ἴσως -συναναφαίνεσϑαι, πεφύκασιν" 
οὔτε γὰρ τοῖς ἄγαν λευκοῖς συνδιαϑεῖεν ἄν, οὔτε τοῖς τῶν 
ὑπερύϑρων. ἐπέκεινα χρώμασιν, ἅτε δηλονότι φαῖς ὑπδρ- 
βολαῖς τῶν ἐστικρατουσῶν σιοιοτήτων μὴ δυναμένων του- 
οὕτων ἀποτίκτεσϑαι πνευμάτων. 8. Πνεύματος γὰρ αὖ- 

ἰόται νύϑου σύμβολα, καϑοὶς ἐν τοῖς περὶ αἰτίας οὔρων 

γράψομεν. 4. Δεῖ που δὴ καὶ ταῦτα μανϑάνειν οὐκ ὀλίγα 
ταῖς ἐπὶ ταῖς στομφόλυξι συννείνοντα διαγνώσεσιν. ὅ. 4 
μὲν οὖν περὶ στεφάνην μόνην ὁλοκλήρως περιδεδραβιή-- 
κυῖαι πτομφόλυγες, ἄν ποὺ τύχῃ καὶ τὸ τοῦ χύματος κα- 

40 τακεχρῶσϑαι χρῶμα, μείζω σημανοῦσί σοι τὴν διάϑεσιν, 

κεραλῆς οὐ μέτριον ἄλγος ὑπαγορεύουσαι. 6. ΑἹ δὲ 
διεσπαρμένως περιϊοῦσαι τὴν στεφάνην, ὑπ᾿ ἀσϑενεστέρας 
μὲν αἰτίας γεγένηνται, τὰ παραπλήσια δὲ σημαίνουσι, καὶ 

τοσούτῳ μείζους φέρουσιν αὗται τῇ κεφαλῇ τὰς ἀλγηδό- 
“νας, ὅσῳ χαὶ μετὰ πυρρωδεστέρων ἐπιφαίνονται τῶν χρω- 

μάτων πολλὴν τὴν τοῦ λυποῦντος πνεύματος δριμύτητα 

καταγγέλλουσαι. ἢ. ΑἹ δὲ μετὰ λευκῶν χρωμάτων καὶ 
τῶν ἐγγὺς λευκῶν πομφόλυγες συνιστάμεναε περὶ σὴν 

στεφάνην βρώχύ τι ἢ οὐδὲν σημαίνουσιν ὀδυνώδες τῇ κε- 

30 φαλῇ, καὶ μᾶλλον, ὅσω λευκὰ τυγχάνουσι τὰ χρώματα. 
8. Κὰν μὲν οὖν λευκὰ τὰ οὖρα τότε εἴη, καὶ οὐ πεπδιμ- 

μένα πάντη τὰ παρυφιστάμενα κέκτηται, τὴν τοῦ φυσικοῦ 

ϑερμοῦ ἂν ἴσωρ γνοίης ἀρρωστίαν τούτων πρόξενον" εἰ 

δὲ παχέα πάντῃ, τοῦ κατ᾽ ἐκεῖνα χυμοῦ τὼ πνεύματα 
36 ἔγγονα. 9. ᾿Επί γε μὴν φῶν λεπτῶν τε καὶ ἀνυποστάτων 

ἔμφραξις ἄν μᾶλλον τῶν νεφρῶν διαγνωσϑείη, καὶ περὲ 
μὲν τῶν κατὰ τὴν στεφάνην μόνον πομφολύγων τοιαῦτα 
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ἄν τις διαγνοίη. 10. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐνίοτε πιρὸ τῆς στεφάνης 

καὶ περὶ τὸ μέσον τῆς ἐπιφανείας συνηγμέναι τινὲς 
ὙΠ Τν δυό οι καὶ ταύτας οὕτω διαγινώσκειν 
προσήκει. 1 ᾿Επείτεερ αἱ περιοῦσαι τὴν στεφάνην ἀλ- 
γεινήν τινὰ ΩΣ τῇ κεφαλῇ ὑπεσήμαινον, ψῦν κἀπὶ 5 

το μιέσον. αὐτὸ χωρήσασαι ἄνεσίν τινὰ τῶν ἀλγεινῶν. ση- 
μανοῦσιν, ὥσπὲρ παλινδρομησάσης τῆς τὸς ἀλγηδόνας 
σιροξενούσης προφάσεως. 12. Αἱ δ᾽ ἐπὶ ταύταις ἕτεραι 

πομφόλυγες ἀνωμάλως διακεχυμέναι τῇ τοῦ οὔρου ἐπιφα- 
ψείᾳ, τοιοῦτο μὲν οὐδέν τι σημαφούσις πολλὴν, δ᾽ ἂν ἴσως τὸ 

καφαγνοῖεν ἀρρωστίαν. τῆς φύσεως, καὶ μᾶλλον ὅσῳ πλείους 
εἶεν, ἐμφράξεις τε καὶ χυμῶν ὠμῶν πλῆϑος, καὶ ὅσα ἂν 
ἕτερα εἰκότως φαίης, καὶ ὁ περὶ προγνώσεως σοι ἀποδώσει 
λόγος: 19. Ἐφ᾽ αἷς 78 μὴν αἰτίαις αὗται συνίστανται, 

καὶ διὸ τἰ μη μετὰ πάντων τῶν χρωμάτων, ἐν τοῖς περὶ 15 
αἰτίας οὔρων ἀποδώσομεν λόγοις. 14. Προσεπιϑεῖναι δὲ ὁ 
τοῦτο μόνον δεῖ τῷ λόγῳ, ὅτι πολλάκις ἤρκεσαν ὧν τάἀγα- 
ϑοῦ σημείου πέψεως ἐπιφανεῖσαε πομφόλυγες μὴ πρότε- 
ρὸν ὀφϑεῖσαι, ἐπιχειρούσης ἤδη δηλονότι «τέττειν τῆς φύ- 
σεως. 1ὅ. Τοῖς γε μὴν γονορρυέσι πυκνότεραι μὲν τοῖς 30 

οὔροις ἐπιφαι»όνναι πομιφόλυγες στερὶ τὴν στεφάνην. ἐνί- 

οτε δὲ καί τινὰ συνεπιφέρεται ταύταις σιάνυ βραχύτατα 
σωμάτια, ϑριξὶ τὸ πάχος ἐοικότα, οὐ μέντοι ἐπιμήκη, 
ἀλλ ὅσην ἄν τις τὴν ἐπὶ ταῖς ῥηθϑείσαις οἰηϑείη πομφό- 
λυξι διάμετρον, καὶ βραχύ τι μείους τε καὶ μείζους εἴτε 525 

τῆς γονῆς αὐτῆς ὡς ἀν τις φαίη κόμματα καὶ τῶν νε-- 
φρῶν συντήγματα. 10. ᾽4λλ᾿ ὁ μὲν ἐπὶ ταύταις λόγος 
ἱκανῶς ῥηθεὶς ὧδέ πῃ καὶ παυέσϑο᾽" ἐπεὶ δὲ τῶν «περὶ στε- 
φάνην λόγων ἐμνήσϑημεν, καὶ ταῦϑ᾽ ὥς πὼς ἐξευρημένα 
τῷ λόγῳ προσαποδοτέον. 30 

Κεφ. ιδ΄. “Περὶ τῆς ἐκ τῶν ἑτεροχρόων στεφανῶν διαγνώσεως. 

1. ᾿Επεὶ γάρ ποτε καὶ διατοίσιτοντες τὰ χρώματα περὶ 
τὴν στεφάνην διαφαίνεται τῆς ἀμίδος τοῦ παντὸς ἐν χύ- 
ματι χρώματος, ὅσα μὲν μεϑίσταται πρὸς τὰ προη-- 
»έστερα τῶν χρωμάτων, κἂν τὰ λοιπὰ τῶν “ἄγαϑῶν. οὐκ 35 
εἴη, τούτοις ἀγαπᾶν ὡς ἀγαϑοῖς σημείοις" ὅσα δ᾽ αὖ εἰς 

ὄἤἥ 



ωων. 
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χείρω τῶν φτοῦ χύματος, ὠποοτρέφεοϑαι καὶ μῶλλον εἰ 

πρὸς τὰ σιολλῷ χωροίη χεῖρω χρώματα. 2. ᾿Επὶ πυρρῶν 

γὰρ ἤδη καὶ ἐρυϑρῶν καὶ οἰνωπῶν καὶ τινων παρατιλή- 

σίων οὔρων λευκῆς διαδραμούσης στεφάνης ἤ τινος παρα- 
δ πλησίας, ἀγαϑὰ τοῖς οὔροις σημαίνει, ὥσπερ ἠργμένης 
ἤδη κρατεῖν τῆς φύσεως. γλωρῆς δ᾽ αὖ καὶ κυανῆς καὶ 
χείρονος διαδραμούσης τἀναντία τούτων δεῖ τεκμαίρεσϑαι, 
κρανεῖν τῶν φαύλων πειρωμένων χυμῶν. 8. Οὕτως ἔσται 

κἀκ τῶν περὶ τὴν στεφάνην ἐμφαντικῶς οἷον ἐνδεικνυμέ- 
το γωνΨ. χρωμάτων διαγενώσκειν τὰ τοῖς ἰατροῖς προσήκοντα 

καὶ τοῖς κάμνουσιν » ἵν᾽ οἱ μὲν ὀρϑῶς ϑεραπευόμενοι τ8- 
λοῖεν, τοῖς δὲ τὸ ἀσφαλῶς διαγενώσκεὶν μάνα; 

Κεφ. κε. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ἐπινηχομένων τῷ χύματι διαγνώσεως. 

1. ᾿Επεὶ δὲ καί τινὰ ἑτεροειδοῦς αἰτίας ἐπινήχεται 
15 τοῖς, οὔροις ἀραχνίαις τὲ καὶ στίγμασιν εἷς ἐξ ἐλαιῶν ἐοι-- 

κότα, καὶ ταῦτα εἰδέναι ϑέμις σύμβολά τινος συντήξεως 
τυγχάνοντα, ἤτοι τῶν γεφρῶν αὐτῶν μόνων, ἢ καὶ τοῦ 

παντὸς αὐτοῦ σώματος, ἀλλὰ πρὸς ὀλίγον μὲν ὀφϑέντα, 
ἀναλύσαντα δ᾽ αὖϑις οὐδέν «ι δεινὸν σημαίνουσι, ἐπίμο- 

οψὸν τινὰ δ᾽ εἰληφότα ὡς “ἀρχὴν σημαίνοντα συντήξεως 
ταῦτ᾽ ἀποστρέφεσϑαι προσήκει. 

Κεφ. ις. Περὺ τῆς ἐκ τῶν κατὰ τὴν ὀσμὴν διαγνώσεως. 

᾿Επεὶ δὲ κάκ τῆς δυσώδους ἀποφορᾶς τῶν οὔρων 
τῶν ἐντὸς τινὰ σῆψιν μερῶν ἤτοι μείζω ἢ μείω τεκμαι-- 

, - ξ Α: , Α 3 

"5 ρόμεϑα καὶ ταῦτα ὧδε χρή διαγινώσκειν. ὦ. Εὶ μὲν καὶ 
»} 5 2» » 

πῦον τι τοῖς οὔροις διαφαίνηται; σρρύδηλον τὸ αἴτιον" εἶ 

δὲ τοῦτο οὐκ εἴη, μέτρια δ᾽ ἄττα πέψεως εἴη σύμβολα, 
τάχ ἂν τινος μορίου γέκρωσιν διασημαίνοιτο, ὥσπερ αὖ 
φαύλων τῶν ἐπὶ τοῖς οὔροις ὀγτων σημείων, ἡ διὰ παν- 

38. τὸς τοῦ σώματος συνάγεται περιοῦσω νέκρωσις καὶ δεῖ κἀκ 
- ᾽ ον ΥΨΑΝ -«“ , 3 τ Γ- }] Γ 

τῆς οσμῆς οὕτω λογίζεσϑαι. 8. Ἐπεὶ τοίνυν περὶ πὰν- 

τῶν τῶν τοῖς οὔροις γενικῶς παρυφιστα μένων εἴρηται; καὶ 
αἱ ἐστ᾽ αὐτοῖς ὡς οἷόν τς ἐξετέϑησαν διαγνώσεις, νῦν ἂν 
εἴη χρεῶν καὶ τὰς ἐπὶ τοῖς ἀνυποστάτοις ἐπιϑεῖναε τῷ 
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λόγῳ διαγνώσεις τὸ μάλιστα προσήκουσας τῇ περὶ οὔρων ο 
πραγματείᾳ. ῃ 

Κεφ. ιζ΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ἀνυποστάτων οὔρων διαγνώσεως. 

1. Τῶν τοίνυν ἀνυποστάτων οὔρων τὰ μὲν καὶ πάνυ 
σέφυκε λειτά, τὰ δ᾽ αὖ σφόδρα, ἔνια δ᾽ ὑπερπηδήσαντα 95 
φὸ σύμμετρον τῶν μὲν συμμέτρων φαίνεται «τυκνότερα" 
οἱ μέντοι γὲ πρχέοι ταῦτα ῥηϑείη μεταξὺ τυγχάνοντα τῶν 
τε συμμέτρων καὶ τῶν μετρίως παχέων. ᾧ. ᾿Επεὶ δὲ καὶ 
οὐ τοῖς αὐτοῖς τὰ πάντα κέχρωσται χρώματι, (τὼ μὲν γὰρ. 
πάνυ λευκὰ καϑέστηκε, τὰ δ᾽ αὖ μέτρια, ὠχρὰ δ᾽ αὖ ἕτερα τ΄ 

καὶ ξανϑὰ καὶ οἱαδήτινα ἕτερα" οὐ γὰρ δεῖ τὼ πάντα νῦν 
καταστρωνγύειν τοῖς γράμμασι πολλάκις εἰρηκότα), ὥσεε 
δεῖ ποϑὲν ἐντεῦϑεν λέγειν ἀρξάμενον. 8. Ἴων τοίνυν 
λεπτοτάτων οὔρων λευκῶν πάνυ καὶ ἀνυποστάτων τελούν- 
τῶν ἤτοι ἀξιόλογός τις ἔμφραξις ἐπινοεῖται τῶν ἀγγείων ἤ τ5 
φις ἐξαισία ψύξις τε καὶ ὠπεψία, μετριαζόντων δὲ καὶ 
φαῦτα συμμετριάζεται. 4. Τά γε μὴν ὠχρὰ καὶ ὕπωχρα 
ἥττους μὲν καὶ τὰς ἐμφράξεις σημαψεῖται, οὐχ ἥττους δὲ 
καὶ τὰς΄ ἀπεψίας" μὴ γὰρ ἡγησαμένης πέψεως τάχ᾽ ἂν 
οὐδὲ παρυφιστάμενον ἕψοιτο περίττωμα τελοῦν τῆς γινο-- 10 

μένης πέψεως. ὅ. Τὰ δὲ πυρρά τε καὶ ξανϑὰ ἥσσους 
μὲν φαῖεν τὰς ἐμφράξεις" ἀπεψίαε δὲ ἐμποιητικὰ τυγχά- 
γουσὶν ὥσπερ, ὠπομαχομένης τῇ φυσιχῇ «τῆς νόϑου ϑὲρ- 
μότητος" ταῦτα δ᾽ ἂν ἴσως ἀνυπόστατα ὀφϑεῖεν καὶ δὲ 

ἀμετρίαν μὲν κόπου τε γυμνασίων, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ δὲ 15 
ὕλης ἔνδειαν. 0. “Δ δὲ τῶν οὔρων τοῖς ἐπέχεινα τῶν ῥη- 
ϑέντων χρώμασι κέχρωσται,, ἐρυϑρὰ καὶ κυανὰ καὶ οἷα ́  
δήτινα τυγχάνοντα, τοῖς μὲν χρώμασιν ἐπιμαρτυρήδει τὴν 
φῶν ἐπιχρατούγτων χυμῶν ποιότητά τε καὶ ἰδιότητα καὶ 
λέλεκται ππερὶ χρωμάτων ἰδιότητος ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ. 30 

7. Τῷ δέ γε τελεῖν ταῦτα ἀνυπόστατα ἐμφράξεὶς μὲν οὐκ 
ὧν δηλοῖεν ἐπιδήλως, μάλιστά γε μὴν οὐχὶ βραχεῖάν τινὰ 
φελεῖν τὴν σηπεδόνα τὸ καὶ ἀπεψίαν τῷ φλεβώδει γένει, 
καί στοτε φλεγμονή τις ἀξιόλογος μορίων τῶν καιριοτέρων 

τοιαῦτα οὖρα ἤνεγκεν οὐκ ἀπεικότως ἐκεῖσε δήπουϑεν 35 
ἐφελκομένης τῆς ὕλης ὡς διὰ σικυίας τινὸς τῆς ἐπισωρευ- 
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τ ϑείσης νόϑου ϑερμύτητος. 8. ᾿“λλὰ τοῦτο μὲν τοῦ περὶ 
αἰτίας οὔρων λόγου, ὥστ᾽ ἐκεῖσε μιᾶλλον ϑέμις εἰπεῖν φυ-- 

λάττειν. τὰ νῦν δὲ τῶν ἑξῆς ἐχόμενοι λέγωμεν. 9. Καὶ δὴ 
τὰ ἀνυπόστατα τῶν οὔρων ἀεὶ μὲν ὡς ἴσμεν φοωῦλα πέ-- 

σφυκε πολλῷ λειπόμενα τοῦ κατὰ φύσιν" τοσοῦτον δ᾽ ἀλλή-- 
λὼν διαφέρουσιν ἐς κακίαν, ὁπόσον ἂν καὶ τὰ χρώματα 
διενέγκωσιν. 10, ᾿Αἵν μέντοι τὸ μὲν χρώματα καὶ αἱ συ- 

στάσεις βραχύ τι λείπονται τοῦ συμμέτρου, ἀφανῆ δ᾽ εἷεν 
αὐτοῖς τὰ παρυφιστάμενα μέμφεσθαι χρεῶν καὶ ταῦτα 

10 νωϑρότητά τινὰ “κατηγοροῦντα τῆς φύσεως" προσίεσϑαι δ᾽ 
ὡς μετ᾽ ὀλίγον ὑπόστασιν ἐπιδειξόμενα. 11. Τῆς γὰρ δυ- 
»άμεως βραχύ τι τῶν σφετέρων ἔργων διασεεσυτωκυίας καὶ 
ἢ) ἀνάκτησις ῥᾳδία ἕψεται, φαίνοιντο δ᾽ ἄν ἀνυπόστατα 

καὶ δὲ ὠλγηδόνας φ8 καὶ ἀὐπνίας ἐπιταϑείσας «τάνυ" ἀξιό-- 
15 χρέος γὰρ τούτων ἑκατέρα, τὴν δύναμιν ἐπὶ τοσούτῳ κα- 

φαλύσαι, ὥστ᾽ ἀφελέσϑαι καὶ τῶν οὔρων τὰ παρυφισνά- 
μενα. 13, ᾿Εχάτερον γὰρ εἷς εἴρηται γεγονὸς ἀξιόλογον 

δ ἑαυτὸ ὑφ᾽ οἵας δήτινος αἰτίας καταλῦσαι μὲν τὴν δύ- 
φαμιν χρονίσαν δύναται, τὰ πέψεως δ᾽ αὖ ὑφελέσθαι σύμι-- 

0 βολα᾽ ϑατέρου γὰρ ἐνίοτε συμβαίνειν τελεῖν σύμπτωμα, 
ἀλλ᾽ οὐ μὲν οὖν τοῦ συμπτώματος τὸ αἴτιον τῆς ἀπο-: 
λήψεως τοῦ παρυφισταμένου, ἀλλὰ τοῦ διὰ τὸ σύμπτωμα, 
γέγονεν. 18. Καἀκεῖνο γοῦν δεῖ προσεξευρίσκειν ἐῷ λόγῳ" 
ἐφ᾽ αἷς γε μὴν καὶ ταῦτα αἰτίαις γίνεται, ὃ περὶ αἰτίας 

295 οὔρων ἐπαποδώσει λόγος, ὥστ᾽ οὐ δεῖ λανϑάνειν τὰς δια- 

γνώσεις τῶν ἀνυποστάτων οὔρων, ἀποδιδομένων καὶ τῶν 
αὐτῶν. 14. Καί τινος δὲ δεῖ ῥοπῆς οἰκείας τῷ διαγι- 
ψώσκοψτι ἔς τ᾽ ἀγχίνοιαν καὶ στοχασμὸν ἀδιάπτωτον. 
15. ᾿Επεὶ γὰρ οὐχὶ ποσοῖς τισιν ὡρισμένοις αἵ τὸ συστά- 

30 σεὶς καὶ τοὶ χρώματα καὶ προσέτε ταὶ παρυφιστάμενα καὶ 
ὅσω περὶ αὐτὰ συμβέβηκεν, ἐνδέχεται διορίσασϑαι. τῆς 
γὰρ ἀεὶ ῥεούσης καὶ κικουμένης ὕλης οὐδεὶς ἂν ᾿ϑείη 

ἑστῶτα μέτρα καὶ ἀδιάπτωτα. .16. Τοῦτο γάρ τῶν ὑπὸ 

φὴν αἴσϑησιν ὡσαύτως ἐχουσῶν. οὐσιῶν πέφυκεν, ἀλλὰ 
3ὅ διορισμιοῖς τίσι καὶ συμιβόύλοις οἷον ὑποτετύσωται τὸ τῆς 

φύσεως ἐν κινουμένοις σώμασιν ἔργα. 17. Δεῖ «τινος δὴ 

στασίμου καὶ μὴ βεβηκότος πράγματος, ὦ τις ἂν ἐχόμε- 
- 
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γος ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐπικρίνοι ὧν τὰ τῶν κινήσεων καὶ 
ἀλλοιώσεων μέτρα. 18. Νοῦ δ᾽ ὧν εἴη πάντως ἀχραιφνοῦς 
ἔργον τοῦτο, ἐξευρεῖν τε ὅσον εἰκὸς μέτρα μεταβολῶν ἐκὶ 
τῶν μὴ ἀεὶ ὡσαὐτῶς ἐχόντων καὶ διαφορὰς αὐτοῖς ἐπι- 
ϑεῖναι τοὺς λόγους τούτων προδιευκρινήσας. 19. “στ᾿ 
ἄν τις ἔτυχέ τέγος τοιαύτης ἀστειότητος, τῆς φύσεως ὁᾷ- 
δίως μὲν κακ φούτων ἕξει διαγινώσκειν, προχείρως δ᾽ αὖ 

καὶ τὰ τῷ λόγῳ “λείστοντα προσεξευρίσκειν, ἃ τοῖς καϑολι- 
κοῖς ὡς οἶμαι προσδιορισμοῖς ἐμιστεριδίλησεται, ταῖς δὲ κατὰ 
μέρος ἀπολέλειπιταε γραφαῖς. 30. ᾿Αλλὰ ταῦτα, κἄν μὴ το 
σρὸς τὸν σροχείμενον ἐπὶ ταῖς διαγνώσεσι σκοπὸν σὺυν- 
φείνη, αλλ οὖν οὐδ᾽ ἀπωδὲὰ τῷ λόγῳ πάντη πέφυκεν. 
21. Ἡμεῖς δ᾽ ἐπιϑέντες τὸν λόγον καὶ περὶ τῶν ἐνδεχο-- 
μένων οὔρων τοῖς ὁποίοις δήτισει τῶν νοσημάτων (τοῦτο 
γὺρ ἤδη μόνον ἐς ἀπαρτισμὸν τῶν περὶ διαγνώσεως λ}6-- τ5 
γων λείσεδται), τέλος ἐπιϑήσομεν τοῖς περὶ διαγνώσεως 

οὔρων λόγοις. 32. Καὶ ἄλλως τὸ μακροὺς ὡς εὐδιάβλητον 
ἀσομηκύνειν φεύγοντες λόγους, οὐ μείων δ᾽ ὧν εἴῃ τιρό- 
φασις καὶ τὰ ῥηθησόμενα τῶν οὔρων τοῖς συμστεσιλεγμέ- 
γως ἐξεταζομένοις οὔροις. 38. Τάχα γὰρ εἰ μυὴ ἐν πᾶσιν :0 
ἀλλ᾽ οὖν τοῖς πλείοσι μιεϑόδοις ταῦτ᾽ ἂν δοίη τοῖς σπου- 

δάζουσι γα ἐραδρμ, ας 

Κεφ. τη. ἼΟτι ἀδύνατον τὰ κατὰ μέρη διαλαβεῖν εἰς ἀπειρίαν 
οἷον διαπίπτοντα. 

1. 1ἰδέναι μέντοι πιρὸ τούτων χρεών, ὡς ἡμεῖς περὶ 15 
ἀσελῶν χρωμάτων τὸν λόγον ποιούμενοι --- ἐπὶ τούτοις γὰρ 
μόνοις ὀνομάτων ἀπορήσομεν οἰκείων τὸ καὶ γνωρίμων ---, 
ἀποδείξαντες, τίσε μάλιστα τῶν χρωμάτων τἰνὲς συνανγα- 
φαίνονται χυμοί, περὶ τῶν συμιτεπλεγμένων οἷον ἐν τοῖς 
χρώμασιν ἐπιφαινομένων χυμῶν, οὔϑ᾽ ἡμῖν δᾳδίον κατα- 30 
λέξαι γέγονεν οἰκείων ἀπορήσασιν ὀνομάτων, ὑμῖν σε τοῖς 
σιερὶ ταῦτα σπουδαίοις οὐκ εὔλησιτον ἂν ἔδοξεν, ἤτοι χρώ- 

μασί τινὼν εἰδῶν παραβαλλόντων ταῦτα ἢ καί τισι διο-- 
ρισμοῖς ὑπογραφόντων οὐκ ἀχριβέσι, καὶ ἄλλως ἀπείρου 
τ8 χαὶ δυσχεροῦς τῇ γνώσει τοῖς ἐν διαφόροις τῶν χυμῶν 53: 
ποσοῖς μίξεως τυγχανούσης. ὦ. ᾿Επεὶ τοίνυν δέδεικται 

Ὡς Ω 

ρας 
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τὰ γενικώτερα τῶν χρωμάτων καὶ οἶδε πᾶς τις νοῦν ἔχων 
ταῦτα διορισμοῖς τισι καὶ δμοίοτησί τινων γνωρίμων ὅτα-- 

ραβληϑέντα, προσῆκον ἂν εἴη τῷ συνετῷ καὶ ἐῶν. ἐκ δια-- 
φόρων χυμῶν συνιόντων καταστοχάζξζεσϑαι χρωμάτων καὶ 

σ σὰς ἐπὶ τούτοις ποίας μίξεις ὡς οἷον τὸ ἐξετάξειν. 8. Οὐ-- 

δεὶς γὰρ ἂν χρόνος ἀρκέσι; οἵμαι. ἐς ἀκριβῆ κατάληψίν Ζε 
καὶ ὑπογραφὴν ἐπὶ τὴν. ὁσημέραι συμισελικῶν τοῖς οὔροις 
φο μένον. 4, Εἰ γάρ τις τὰ χρώματα ῥηϑέντα καὶ τὸς 

ἐσεὶ τούτοις ἐπιτάσεις τε καὶ ὑφέσεις καὶ τὰ ἐκ τῆς πρὸς 
10 ἀλλήλας τῶν μιίξεων ασοτελούμενα ἴσως σὲ καὶ ἀνίσως 

λόγους τὲ καὶ ἀναλογίας καὶ ὅπως ἄλλως ἔτυχε, καὶ τὰς 

ἐπὶ τούτοις μιχροῦ δεῖν ἀπείροις οὖσι, μυ86ϑ'᾽ ἑκάστης τῶν 
᾿ ᾿Ὶ Ν . 

ἐνδεχομένων ἑνώσει συστάσεων καὶ τὰ ἐν ἀμιφοτέροις σύν- 

ἀγόμενα τοῖς ἐνδεχομένοις φαίνεσθαι ἐπισυνάψει σταρ-- 
1 ὑφισταμένοις καϑ' ἕκαστα, πολυσχιδή ἄν οἴμιαε καὶ μικροῦ 
'δεῖ καὶ ἄπειρα στοιήσειεν. ὅ. ᾿Πῶ δὲ λέγειν εἴ τις πειρῶτο 

λέγειν τὰ συμπλεχόμενα ἐπὶ ταῖς διαφοραῖς ἡλικιῶν καὶ 
κράσεων καὶ γενῶν κατὰ ἕν καὶ κατὰ δύο καὶ τρία παὶ 

ἄλλως πως ἐϑῶν τὸ καὶ τροφῶν καὶ μην να γράμ, ὡρῶν καὶ 
20 χωρῶν καὶ ὕπνων καὶ ἀγρυπνῶν καὶ οἵων δήτινων ἀρρω-- 

στημάτων. 6. Τάχα, γὰρ ἂν καὶ νοῦς ἐλιγγιώσειεν ἑκάστῳ 

φούτων τὰ κατὰ μέρος ὑφ᾽ ὃν ἐπιμιγνῴς" οὔτε γὰρ οἶμαι 

χρόνου πρὸς ἀπαρτισμὸν φοῦ βεβουλευμένου εὐπορήσεϊ καὶ 

τὰ χρείω ἀπορήσας χρόνου διαφεύξεται, ὡσεξ μένειν ἔτι ἄσιο-- 
5 ρον τὸ ἄπορον. ἢ. “λλὰ τί πρὸς, ταῦτα γέγονεν ἢ πρόσληψις 

τῆς διανοίας ἐμμεϑόδως σίως τὰ κατὼ τὴν ϑεωρίων προσ- 

διασκεψαμένῃ καὶ καϑολικαῖς τισι πιρολήψεοι. φὰ κατ᾽ αὐτὴν 

συναγαγοῦσα ἠκριβωμένην μέθοδον ἐν πᾶσιν ἔϑεντο τῇ ᾿ 

τέχνῃ, ὅϑεν καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς διαφοράς τὲ καὶ διαγνώ- 

80 σδιρ καὶ προσέτι αἰτίας καὶ προγνώσεις ἀκριβῶς ἐξέϑετο, 

ὥστ᾽ ἐντεῦϑεν καὶ τῶν μὴ εἰς προῦπτον “αφαρνοχάξεσθαι 

ῥηθέντων. 8. Σκεπτέον τοίνυν ἐνταῦϑα χαὶ περὶ τῶν 
λειπομένον τῷ λόγῳ; ἵν᾽ ὅπως ἑτέρας εἰληφότες. φοῦ σπρο- 

κειμιένου σκοποῦ καὶ τοῦ περὶ αἰτίας οὔρων ϑεοῦ διδόνς 
38 τνς ἁψώμιεϑα. : τ 

ϊ Ἶ ᾿ ἐπιλύ τι. το κα. 
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Κεφ. ιθ΄. Οτι οὐ ῥᾳδίως ἐντεῦϑεν οἱ ἐφήμεροι διαγινώσκονταν πυρετοί. 

1. Τῶν οὖν ἐφημέρων πυρετῶν ὅσοι ἐκ ϑυμοῦ καὶ 
λύπης, κόπου τε καὶ ἀγρυπνίας καὶ φροντίδος καὶ ἐγκαύ- 
σεως καὶ ψύξεως, ἐπ᾽ ἀσιτίᾳ τε καὶ ἀπεψίᾳ γινομένων καὶ 
τῶν λοιστῶν κατὰ εἶδος ἐξευρημένων ὀλίγην ἂν τινὰ δια- 5 
φορὰν ἐν οὔροις ἴδῃ τις, μή τινος ἑτέρου πάϑους σιαρα- 
μηκύνουνς ἢ σήψεως τινος χυμῶν συμπεσούσης ἐντεῦϑεν. 

᾿Επεὶ γὰρ ἀλλοιωϑέντος μόνου πνεύματος τὰ τοιαῦτα 

μκν ἐφημέρων εἴδη γίνεται πυρετῶν, τὰ δ᾽ οὖρα δέδεικται 

τὰ περὶ τοὺς ἐν φλεψὲ χυμοὺς τελοῦντας συμβαίνοντα τὸ 
μαρτυρεῖν μάλλον, δἴχότως οὐκ ἂν ἀξιολόγως ἐπὶ τούτων 

ἀλλοιωϑείη. τὰ "οὖρα, εἶ μή που κατὸ τὸ χρώμοω" τοῦτο 
γὰρ εὐπαϑέστερον καὶ τοῦτο δ᾽ οὐκ ἐπὶ πολύ. 8. Πρὶν ἢ 

γὼρ αἰσϑέσϑαι τὸ καὶ ἠλλοιῶσϑαι τοὺς ἐν φλεψὶ χυμοὺς 

αἶφ᾽ οἱωνδήτινων ἐφημέρων πυρετῶν, ἐκεῖνοι μὲν ἔφϑασαν ι5 
λυϑέντες καὶ μᾶλλον εἰ προσηκούσης τύχοιεν διαίτης " 

ἐκεῖνα δὲ βραχύ τι ὅσον ἀλλοιωϑέντα κατὰ τὰ χρώματα, 
τήν. τ σύστασιν μικροῦ δεῖν παρεφυλάξαντο σύμμετρον 
καὶ τὸ παρυφιστάμενα τὴν καϑήκουσαν ἀναλογίαν προ- 

τείνοντα. 4. Καὶ ἐφημέρων μὲν πυρετῶν οὕτως οἴομαι" 320 

τῶν δ᾽ ἀπὸ σήψεως ἀναφϑέντων μαϑεῖν ἐστιν ὧδε τοῦ 
λόγου διεξιύντος. ὅ. ᾿Αλλ ἐπεειδήστερ οἱ μὲν αὐτῶν εἶσι 
διαλείποντες, οἱ δὲ συνεχεῖς, περὶ τῶν διαλειστόντων πρώ-- 

τως εἰπόντες καὶ περὶ τῶν συνεχῶν εἶϑ᾽ οὕτως ἐροῦμεν. 

Κεφ. , Ζιάγνωσις τριταίου ἀκριβοῦς καὶ νόϑου πυρετοῦ. “5 

1. Τριταίου τοίνυν ἀκριβοῦς ἐπιγεγονότος, οὖρα ἂν 
φανείη ἤδη πυρρὰ τε καὶ ξανϑὰ τὴν σύστασιν καὶ τοῦ 
συμμέτρου παχυτέραν εἰληφότα " καὶ ταῖς μὲν ἀρχαῖς οὐ-- 

δέν τι τούτοις παρυφίσταται σημεῖον πέψεως, τοῦ χρόνου 

δὲ προϊόντος καὶ πέψεως ἐπιφαίνεται σύμβολα καὶ τἄλλα 30 
σιρὸς τὸ σύμμετρον αὐτὸ χωρεῖ κατὰ λόγον. 2, Ὅ γε μὴν 
γόϑος τριταῖος τὸ τε χρῶμα πολλῷ διηλλαγμένον ἐν τοῖς 

οὔροις δείκνυσιν ἐπὶ τὸ χολωδέστερον καὶ τὴν σύστασιν 
εἴληχε καὶ τἀκριβοῦς παχυτέραν. 8. Καὶ πλείω δὲ τού- 
τοῖς τῆς ἀπεψίας ἐν τοῖς παὰρυφισταμένοις δείκνυται οὐμ-- 30 

᾿ 

᾿] 
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βολα, καὶ τριταίου μὲν ἀκριβοῦς τὸ καὶ νόϑου τοιαῦτ᾽ ὧν 
οὔρω ὀφϑείη. 

Κεφ. κα, “ιάγνωσις ἀκριβοῦς τεταρταίου καὶ νόϑου πυρετοῦ. 

1, Τεταρταίου δὲ ἀπὸ σπληνὸς εἰληφότος τὴν σύστα-- 
5 σιν δυσπραγήσαψτος λεπτὰ μὲν καὶ λευκὰ καὶ ἀνυπόστατα 
ἐν σαῖς ἀρχαῖς ἐμφαίνεται, τοῦ χρόνου δὲ προήκοντος ταῖς 
μὲν ἀνέτοις μᾶλλον τῶν ἡμερῶν καὶ ἀϑρόας ἐπιφαίνεται 
τὰς ὑποστάσεις ἔχοντα, καὶ αὐτὰ δὲ τεϑόλωται ἐνίοτε, φῇ 
δὲ τῶν παροξυσμῶν ἐχούσῃ ἔτι λεπτὰ καὶ λευκά, καί στως 

τὺ ἀμυδρὸν ὑπόστασιν ὑποφαίνοντα, εἴ γὲ πέψιν ἤδη λαμ- 
βάνει στὸ νόσημα. Ὦ. ᾿Επειδὼὰν δ᾽ ἤδη καϑαρῶς εἰς πέψιν 
φὰ τοῦ πάϑους χωρήσῃ, τά τὲ οὖρα καϑαρώτερα φαίνεται 
σιρὸς τὸ κατὰ πάντα σύμμετρον χωροῦντα, καὶ τὰ πολλὰ 
φῶν συμπτωμάτων παραλύεταε τῆς καϑ᾽ αὑτὰ δυνάμεως. 

15 8. Ἔστι γε μὴν ὅτε καὶ μέλανος ἐπιρρυέντος χυμοῦ τοῖς 
οὔροις, ἀνεῖταε λήξαντα τὰ δεινά. 4. Τοῦ δ᾽ ἥπατος 
φλεγμαίνοντος καί πὼς ἄλλως ϑερμῶς διασεϑέντος ἐπὶ 
γεγονότι τεταρταίῳ, ἐξέρυϑρα ἂν καὶ «σανδαραχώδῃ οὖρα 
φωνείη, παχύτερα μὲν τοῦ συμμέτρου τυγχάνοντα, μι8-- 

20 τρίας δὲ καὶ ἀνωμάλους τὰς ὑποστάσεις ἔχοντα. ὅ. "Εσϑ᾽ 
ὅτε δὴ καὶ διὰ ὅλου ταῦτα φαίνεται «τἀχέα καὶ ἐρυϑρὰ 

κατὰ τὴν τῶν χυμῶν ἐπιτλοκήν τὲ ἅμα καὶ ἐπικράτειαν. 
χαὶ φεταρφαίων μὲν τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη οὖρα. 

Κεφ. κβ΄. “νάγιαι ἀμφημερινῶν πυρετῶν. 

25 1. Τοῦ δέ γε ἀμφημερινοῦ κρατοῦντος λειιτά τὲ καὶ 

λευκὰ καὶ οἷον ὑδατώδη καὶ ἀνυστόστατα ταῖς ἀρχαῖς ὥσστερ 
'καπὶ τῶν τεταρταίων εἴρηται. ἃ. Προβαίνοντα δὲ παχύ- 
γεταὶ καί ὑποστάσεις ἀϑρόας δείκνυσι καὶ παχείας, ἔγγονά. 
τινὰ τέλούσας τῆς τῶν χυμῶν ὠμότητος, ἔστε δὲ προβαί- 

3ογοντος τοῦ χρόνου, καὶ πέψεώς τινος ἀμυδρὰ σημεῖα φαί- 
γεγαι, ὅσότε δὴ τὸ πάϑος εἴη κεχωρηκὸς πρὸς τὸ μηϑέν. 
8. Τῶν γὰρ τοιούτων πυρετῶν διαλειπόντων τότε τεχμαι- 
ρόμεϑω τὴν λύσιν ἔσεσϑαι ἐξ ὑπογυίου, ὁπόταν δηλονότι 
σέψεωώς τινος ὀφϑῇ σημεῖα. 4. Πεσλεονέκτηκε δὲ τούτων 

56 τῇ παχύτητι ὁ τριταῖος διαλείπων πυρετός" τότε γὰρ ἅπαν 
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τῆς ἐπικρατείας τούτου οὐκ ὧν ὑπάρχῃ τὴν δευτέραν ἐβδο-- 
μάδα, εἐ μή σου νόϑος εἴη τριταῖος καὶ καϑόσον ἂν ἡ 
πέψις προίσχη, καὶ τὴν λύσιν ὅσον οὔπω παραγεγενῆσϑαι 
σημαίνει: ὕ. Συνεχὼν δὲ ἐπὶ σήψει πυρετῶν πρώτως ̓ μὲν 

ἂν τὰ χρώματα ἀλλοιωθϑείη πρός τε τὸ πυυῤῥὸν καὶ ἐρυ- 5 

ϑρὸὺν καὶ οἰνωπὸν καὶ κυανοῦν καὶ τὼ σ«αραπλήσια χω- 
ροῦντα κατὰ τὴν τῶν χυμῶν ποιότητα τὲ καὶ ποσότητω 
καὶ αἱ συστάσεις τούτοις ἀνώμαλοι καὶ μᾶλλον πρὸς τὸ 
σταχύτερον ῥέσποουσαι" ἐνίοτε μὴν ἐπὶ τὸ λεπτότατον. 
6, Ὅτι δὴ καὶ τὸ χρώματα ἤτοι λευκὰ ἢ ἑτεροῖα τυγχάνει, 10 
σπαρυφιστάμενα δὲ ταῖς ἀρχαῖς οὐκ ἂν ὀφϑείη πεσεμ- Το 
“μένα, ἀλλ᾽ ἀνώμαλά φε καὶ διάφορας προχωῤρύσης δὲ τῆς 

ψόσου, εἴ γε ῥάω τὼ πάντα γίνεται, καὶ κόευο ἤδη φαί- 

γεταῖ σύμβολα. 

Κεφ. κγ΄. “ιάγνωσις οὔρων τῶν ἐπὶ σήψεν πυρετῶν. 15 

1, Οὐ δεῖ δὲ καὶ τοῦτο λανθάνειν, ὡς ἐνίοτε μετὰ 
τὰς ὠκμὲς ἀϑρόα τε καὶ παχέω ὑφιζάνει παρυφιστώμενα - 
σὴν ὁρμὴν ἐκεῖσε. λαβούσης τῆς ἐπὶ τῷ φλεβώδει γένει 
τῶν χυμῶν σήψεως. 2. Καὶ τούτου μὲν ἀποδέχεσϑαι δεῖ 
ἔγγιον ὑγείαν σημαίνοντα; ἀποστρέφεσϑαι δὲ τὰ τοιαῦτα "0 
κατὰ τὸς ἀρχὰς ἐπιφαινομένας" δεῖ γὺρ ἐνταῦϑα χρόνου 
φε καὶ ῥώμης εἰς πέψιν δυνάμεως. 8. Χείρονα δ᾽ ἂν εἴη 

τούτων τὰ οὖρα, εἰ μὴ) γε προχωρούσης τῆς νόσου καὶ 
σ-ἀαρυφιστάμενα φαίνεται μήτε καὶ φαινόμενα τῶν ἀμεί-- 
γὼ» ἧ. 4. Τάχα γὼρ ὧδ᾽ ἐπιδοϑείσης τῆς νόσου καὶ τῶν 25 
δεινῶν ἐν οὔροις φαινομένων σημείων, σιροαφέλῃ ϑάνα- 

τος τῆς παραπμῆς τὸν κάμνοντα, ἀλλὰ τοῦτο τοῦ προ- 
'γνωστικοῦ μέρους ὃν ἐκεῖσε δὴ καὶ ταμιευέσϑω. ὄ. “οιπὸν, 

κ) ΒΩ 3, ; ἫΣ - « " ͵ 3 

οὔὐν ἂν εἴη φάναι καὶ πεῤὶ τῶν ἐφ᾽ ἑτέροις τρόσοις ἀλ- 
λοιουμένων οὔρων. ; 30 

Κεφ. κδ΄. διάγνωσις οὔρων τῶν ἐπέ τισι τῶν καιρίων 

πεπονϑότων μορίων. 

1. Φλεγμονῆς τοίνυν καὶ ἐρυσιατέλατος καὶ τῖνος ἐτέ- 
ρας παραπλησίας διαϑέσεως ἐπὶ τὸ ϑερμύτερον ῥεπούσης 
περί τινὰ τῶν καιϊρεωψέρων γεγονότων μορίων΄, ἀξιολόγως 5: 
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ἂν καὶ τὰ οὖρα ἀλλοιωθείη. ἃ. Τοσούτῳ γε μὴν πρὸς 
ἄλληλα διαφόρως ἕξει, ὅσῳ καὶ τὼ μόρια ἀλλήλων εἰς τὲ 
καιριότητα καὶ ἐγγύτητα τοῦ πρώτου ϑερμοῦ διενήνοχε. 
8. Καὶ ἥπατος μὲν καὶ συνεύμονος τοιαύτην τινὰ καυ- 

5 σώδη διάϑεσιν ὑφ᾽ οἱουδήτινος ἐσχηκότων χυμοῦ, ἐξερυ-- 
ϑρα ἂν καὶ αἱματώδη οὖρα καὶ οἰνωπὰ ὀφϑείη κατὰ τὸ 
ποσὸν καὶ τὴν ποιότητα φῆς ϑερμότητος. 4. ᾿Ελάττω 

᾿ς φούτων δὲ ὅσα δρᾷ τὸ τὸν “ἐγκέφαλον καὶ τὸν ὑπεζωκότα 

ὑμένα. καὶ τὴν κοιλίαν, τοὺς τοιαῦτα πάσχοντας ἀλλοιοῦ-. 
ἴοναι οὔρα᾽ ἐπὶ σπληνὸς μέντοι φαῦλα μὲν τὰ χρώματα 

᾿ διὰ τὴν τοῦ στιλεονάξοντος ἐκεῖσε χυμοῦ σκαιότητα. ὅ. Εἴ. 

..7ὲ σὴν ὁρμὴν ἔν οὔροις τῆς ἐκκρίσεως λάβη, μείω, δὲ δ᾽ 
στυρετὸς τῶν ἐν τοῖς ῥηθεῖσι μορίοις, μήτρα δὲ καὶ γε- 
φρὸς καὶ κύστις, κῶλόν τὲ καὶ ἀρχός, ἀλλοιώσει μὲν καὶ 

τὸ φαῦτα στεπονϑότα τὰ οὖρα, ἔλαττον μέντοι ἐγκεφάλου καὶ 

ὑπεζωκότος τοῦ αὐτοῖς ἑαλωκότων πάϑεσι. 86. Τά γε μὴν 
ἐπεὶ στῳῶσε τούτοις παρυφιστώμενα ἐπισημανεῖται μὲν καὶ 
φὰς τῆς φύσεως ἐπικρατείας καὶ ἀρρωστίας, ἐπιδηλοτέρους 

δὲ καὶ τοὺς σιεστονϑότας ἀποδείξει τόπους, ὧν τὰ μὲν 
20 δἴρηται, τὼ δὲ καὶ λεχϑήσεται. . Τῶν δὲ ἐκτὸς καὶ πόρ-- 
ρωϑεν κώλων τοιαῦτα ψοσησάψτων, μετρίως μὲν τὰ οὖρα 

καὶ οὐ πάνυ σαφῶς ἀλλοιωϑείη. 8. Πέψεως δὲ μᾶλλον 
σημεῖα δείξει, μηὴὴ προσαναφϑέντος ἀν᾽ ἐκείνων δηλονότι, 
σηπεδονώδους τινὸς πυρετοῦ, οὐ δὴ τὰ σύμβολα πρὸ 

- , ΠῚ 25 βραχέος τῷ λόγῳ τούτῳ παραδεδώκαμεν:. 9. Ὅσα δ᾽ αὖ 
τὴν ἀρχὴν τοῦ πάϑους ἀπό τινος ἐπιρρυέντος εἴληφε ψυ- 
χροῦ χυμοῦ, εἴτ᾽ ἐγκέφαλος εἴη, εἴϑ᾽ ἥσαρ ἡ πργεύμων, 
εἴϑ᾽ ὑπεζωκὸς ὑμήν, ἤ γαστὴρ ἤ τε ἕτερον μόριον τού- 
φων, τὰ μὲν πόρρω τοῦ ϑερμοῦ μᾶλλον ἄν ἀλλοιωϑείη 

30 καὶ ψυχρότητος καὶ ὠμοχυμίας ὑποδείξειεν οὖρα. 10. Ἢε- 
φον δ᾽ αὖ ὅσα πεπλεονέκτηκεν ἐκείνων τὴν φυσικὴν ϑερ- 
μότητα διά τε τῶν ἀγγείων τὰ ἀξιόλογα, καὶ διὰ τὴν τῆς 

καρδίας ἐγγύτητα" ἢ γὰρ τὴν ἀρχὴν οὐ καταδέχεται ἢ πα-- 
ραδεξάμενα μετρίαν ὑποφαίνει τὴν μεταβολὴν τοῖς οὔροις 

56 γεγενημένην. 11. Φαυλότερα μέντοι οὖρα κινηϑέντα δεί- 
- - - Γ 5, 2 ] 

κνυσε τὧν πόρρω ποὺ τοῦ ϑερμοῦ περυκότων, εἴτα τόπῳ 
»» “- ᾿ ἣ ὧν ," εἴτε φυσικῇ τινε κράσει. προσδιορισϑήσεται δὲ περὶ τούτων 

7 
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οἰκειότερον καν τῷ περὶ προγνώσεως οὔρων βιβλίῳ. 
12. ᾿Επεὶ δὲ τὰ τῶν ἁπλῶν χκράσεων ἐπιταϑεισῶν μεμά- 
ϑηκαρ οὔρων εἴδη, οἶἴσϑα δὲ καὶ τὰ τῶν πλεοναζόντων 
ἐξευρίσκειν χυμῶν ἐν οὔροις εἴδη, ῥᾳδίως ἂν καὶ τὰ ἐπὲ 
τοῖς κατέχουσε νοσήμασι ἐξεύροις οὖρα, ὥστ᾽ ἀκριβώς καὶ 5 
τὰ ἐπὶ τούτοις ἐπιϑεῖναι διαγνώσεις. 18. Οὐ γὰρ ἐξὸν 
ἡμῖν καϑ'᾽ ἕκαστον ἐξαγγέλλειν, ὅσα δῆτα τοῖς κατὰ μέρος 
ἐπιφαίνεταε νοσήμασι, τὸ μὲν τὸ “πλάτος τοῦ λόγου φεύ-- 
γουσι, τὸ δ᾽ αὖ ἀρκούσας ἀποδεδωκόσε πρὸς διάγνωσιν 
μεϑόδους, ὥστε καὶ ῥᾷον ἄν δόξειεν τὸ πολὺ τοῦ λόγου 10 
συνελόντι τις σπουδαίῳ καὶ προανεγνωκότε περὶ τῆς τῶν 
οσημάτων διαφορᾶς τὸ καὶ αἰτίας βιβλία τὸ διαγνώσχειν 

ἕκαστα τῶν φαινομένων οὔρων. 14. Βὶ γάρ τις ταῦτα 
ἀκριβῶς εἰδείη καὶ ἐφ᾽ ὁποίοις μάϑοι χυμοῖς συνίσταται 

τῶν ἀξιολόγων νοσημάτων ἕκαστον, ἐν ἕξει δὲ καὶ τῶν 15 
δηϑεισῶν ἐνταῦϑα μεϑόδων γένηται, ῥᾷστα ἂν λογισάμιε- 
ψος ἐξεύροι, οἷά τισιν οὖρα γοσήμασιν ἐπιφαίνεται μά- 

λιστα. 1ὅ. Τὰ μὲν γὰρ ἐκ προχείρου ἴσως μάϑοι, ὅσα 

δήτω περὶ τὸ φλεβώδες γένος συνίσταται" ὅσα δ᾽ ἐστέκεινα 

φούτων, δυσχερὲς "μὲν ἴσως, οὐ μέντοι καὶ τούτων «ὦ 30 
σπουδαιότερα διαδιδράσκουσι τὸν ἀχριβεῖς τοῖς ἐστισκέψεις ̓  
ποιούμενον. 10. Ὅσα καὶ γὰρ ἢ πνεύματος ἀλλοιωϑ ἐν-- 
τὸς μόνου γίνεται, ἢ τοῦ νευρώδους σπτεπονϑότος γένους, 

ὁᾳδίως ἀπὸ τῆς τῶν οὔρων οὐκ ὧν γνοίης ἐπισκέψεως, εἐ 
μή πὼς ἐπιδοϑέντος τοῦ τυχόντος πάϑους τὸ φλεβῶδες 55 
αἴσϑησιν λάβη γένος" ἐντεῦϑεν γὰρ τοῖς οὔροις ἐπίδηλα 
τὰ πάϑη γίνεται. 

Κεφ. κε. Οτι δεῖ τὸν ἀκριβῶς ἐπισκέπτεσθαν βουλόμενον καὶ τὴν περὲ 

σφυγμῶν πραγματείαν ἀκριβῶς ἐπίστασθαι. - ᾿ 

1. ᾿᾿᾿σφαλέστερον δ᾽ ἂν ἴσως νἐρὲ τούτων γνοίη. ὁ τὸς 30 

τῶν σφυγμῶν κινήσεις ἐξησκηκως κρένει». αἱ γάρ τοι ἄρ- 
τηρίαε νευρώδους μὲν κεκοινωνήκασιν, ὡς ἴσμεν, χιτῶνος" 
πνεῦμα δ᾽ ἐν αὐταῖς ἔμσιλεον ἔχουσιν, ὥστε πρώτως ἂν 
αὗται γνῶσιν παράσχοιεν τοῖς εἰδόσε σφυγμῶν ἅπτεσθαι 
γεγονυῖάν τινὰ περὶ τὸ πγεῦμα καὶ τὸ τῶν νεύρων ἀλ- 35 
λοίωσιν. Ὡ. Αὐτῶν μέντοι κρεῖττον δηλώσουσι τὰ οὖρα, 
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ὅσα περί τὲ χυμοὺς καὶ τὰς πέψεις καὶ ὅσα ἐπὶ τού- 
φοῖς συμβέβηκε, καὶ εἰ τἄληϑὲς δέον εἰστεῖν, καὶ ἀμφο- 
φέρων δεῖ τῶν μαϑημάτων τῷ διαγινώσκειν ὀρϑῶς 
σπουδάζοντι. 8, “Ὥσπερ γὰρ τῷ διερρωγότα οἶκον ἀνα- 

5 καινίσαι σσδεύδοντε καὶ ἀμφοτέρων δεῖ χειρῶν, δυοῖν 
γὰρ ϑατέρας λειπομένης οὐκ ἀσφαλές ἐστε διευϑετεῖν τὰ 
δέοντα, οὕτώ τῷ «ὴν τέχνην μιετιόντε καὶ ἀμφοτέρων δεῖ 
τῶν πραγματειῶν. 4. ᾿Αλλ: ὁ μὲν περὶ διαγνώσεως οὔ-- 
θὼν λόγος ἀγαϑὸς μὲν τοῖς ἀσκοῦσιν οὕτω φανείς, ὠφέλι- 

10 μος τοῖς κάμνουσι σώμασιν, ὁπόσον ἂν ἀληϑείας ἄσστηται 
καὶ σπουδαστέος ἂν τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν εἰκότως κρίνοιτο, 
ἡμῖν δὲ σὐμμετρον ἀποδεδωκόσι τῷ λόγῳ μέτρον, δίκαιον 
ἄν εἴη καταπαύειν ὧδέ πὴ τὸν λόγον, ἵνα μὴ καὶ πολυ- 
λογεῖν ἐγκεληϑῶμεν. ὅ. “Α' δ᾽ ἄν τις ἐγκαλῶν «τῷ λόγῳ 

τό ψομίσει λείσεειν τοῦτο. νῦν ἡμῶν πυϑόμενος παυέσϑω, 
ἐσιδιδήσεερ τὰ μὲν ὡς ἐκ τῶν ῥηθέντων ἐπίδηλα γο-- 
μισϑέντα λέλειπται, «τὸ δ᾽ αὖ γε καὶ λεχϑήσεται ἐν τοῖς 
στδερὲ “΄ρογγνώσεως λόγοις, ἐκεῖσε μᾶλλον ἐφαρμόζειν δόξαντα. 
ὁ. Κεκοινωνήκασι γὼρ ἀλλήλων πολὺ τῶν ἄλλων ταῦτα 

0 ψῆς πραγματείας τὸ μέρη, ὥστε οὐ δεῖ ϑαυμάξζειν, εἴ δε 
καὶ λελεῖρϑαι δοκεῖ, μάλλον ἐκεῖσε δόξαν ἡμῖν ἀἁρμόσειν. 
7. "Ἔπειτα κἄν τι καὶ λελεῖφϑαι τῷ λόγῳ δόξειε, συγγνοίη 
δ᾽ ἄν τις πάϑος ἐγκαλῶν ἀνθρώπινον καὶ πολλοῖς τῶν 
ὁσηβέραι μετιόντων λόγους συμβαῖνον. 8. Καὶ ταῦτα 

6 μὲν οὕτω" δίκαιον δ᾽ ἂν εἶναι τῷ λόγῳ δόξῃ καὶ τὰς τῶν 
ῥηϑέντων αἰτίας τοῖς μετὰ τούτους ἐπιϑεῖναε λόγοις, βραχύ 
τι μὲν λυσιτελούσας ἴσως τῇ τέχνῃ, ἀσφαλῆ δ᾽ ὅμως πα- 

ρασκευαζούσας Φὴν ἐπὶ τῶν λεχϑεισῶν μέϑοδον διαγνώ- 
σξων. ἀποδοϑεισῶν γάρ τοὶ τῶν αἰτιῶν, πιστώσαιτ᾽ ἂν τις 

30 μᾶλλον τὰ λελεγμένα. 9. Καὶ ὃ μὲν περὶ τῆς διαγνώ-- 
σεως οὔρων λόγος ἀφείσϑω ἤδη ῥηθεὶς ἀρκούντως" ἐφεξῆς 
δ᾽ ἀρχέσϑω ὁ περὶ αἰτίας, οὕτω τῆς ἀκολουϑίας ἀπαιτού- 
σῆς τῆς ἐπὶ πάσης συνϑήκης. ὁ ϑεὸὺς δὲ δοίη κἀκεῖνα 
συμπερᾶναι λόγοις ἀληϑείας πιστούμενα. 



ΠΕΡῚ ΑἸἹΤΙΑ͂Σ ΟΥ̓ΡΩΝ. 

ΤΟ Α͂. Ἧ: 
““ ν ΓΝ 

Προοίμεον. 

1. ᾿Βπειδήτιερ τῷ περί τινος αἱρουμένῳ γράφειν Νής 
ματος, οὔτ᾽ ἀναγκαῖα μόνον ϑέμις »καταστρωννύειν τοῖς 5 
| ̓ γρώμμασιν, ἀλλὰ καὶ ὅσα χρήσιμα. τῷ προκειμένῳ σκοπῷ 
πέφυκεν, οὕτω γὰρ διὰ πάντων ἰὼν ὁ λόγος τέλειος νο-- 
μισϑείη “καὶ ὁ περὶ αἰτίας οὔρων δεόντως νῦν ἀποδοϑείη 

τῇ πραγματείᾳ. Ὡ. Τοῖς. μὲν γὰρ πείρᾳ τὸ πλέον ἐγ- 

᾿ γυμνασϑεῖσι τῇ τέχνῃ καὶ λόγων ἀλογήσασιν οἱωνδήτιγων ιὸ 
μόνος ἂν ὁ περὶ διαγνώσεως ἀρκέσῃ λόγος" τοῖς δὲ φιλο- 
σοφίᾳ τὴν τέχνην χαλύνουσε καὶ προεῖσε πάντα ἢ μηδέν 
τὸ ἀναίτιον βούλεσϑαι εἰδέναι, ἀναγκαίως ἂν καὶ ὁ περὶ 

αἰτίας οὔρων λόγος ἀποδοθϑείη" ὁ μὲν γὰρ ἀκριβῶς εἰδὼς 
᾿ ἐξετάζειν τὰς τῶν γινομένων αἰτίας, ῥᾳδίως ἂν καὶ τὰ τ 
, διαγνωσθέντα δέξαιτο καὶ τὰ λείποντα προσϑείη ὧν βου- 
ληϑείς. ὃ δ᾽ ἀγνοήσας. τοὺς περὶ αἰτίας λόγους οὐδ᾽ ἐπιε- 
στημόνως ἕξει τὰς διαγνώσεις τούτων, ὥστε δίκαιον ἂν 
εἴη καὶ τοὺς περὶ αἰτίας οὔρων λόγους ἐπιϑεῖναι τῇ πρα- 

γματείᾳ, ἵνα διὲὶ π΄ώντων καλῶς καὶ τελείως ἥκων ὃ λόγος "0 
᾿ φᾶσιν ἀρκῶν ὀφϑείη τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακόσιψ. 

4, ᾿Επεὶ τοίνυν περὶ αἰτίας οὔρων οἱωνδήτινων φαινομέ-- 
ψῶὼν εἰτεῖν προυϑούμεϑα, χρεὼν ὧν εἴη. προεπιϑεῖναι 
τῷ λόγῳ τοὺς περὶ ἀϊτίας πέψεως ὥπερ ἐπδπρολλβρῦψι 

τὸν λόγον. ὙΤῸ 25 

- Κεφ. α΄, Περὶ αἰτίας τῆς τῶν ζῴων διαμονῆς. 

1. Τῆς τοίνυν αὐτῆς φύσεως ἀεὶ μὲν τὸ παράμονον 
ταῖς τῶν εἰδῶν διαδοχαῖς τηρούσης ταῖς ἐξ ἀλλήλων δηλον- 

ὕτι γεννήσεσι, τοῖς δὲ καϑ' ἕκαστον δεῆσαν αὖϑις διαμο- 
᾿ ψῶψ, ἵνα μι) τῷ γεγενῆσϑαι ἅμα διαφϑείροιτο, τὴν ἐσεὶ 30 
ταῖς τροφοῖς ἐξεῦρε μέϑοδον. 2. Καὶ ταύτῃ φοῦ καϑ' 

ἕκαστον συνεστήσατο τὴν ζωήν, προεποιχοϑομιήσασα «ρο-- 
φῆς ἀγγεῖα ποικίλα καὶ τούτοις ἐπιϑεῖσα τὴν ζωτικὸν 
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αὐτὴν δύναμιν. 8. ᾿γγρῶν οὖν καὶ ξηρῶν καὶ πνευμά- 
'φὼν ὄντων τῶν τὴν σύστασιν αὐτὴν σοῦ σώματος. διει)η-- 

φότων καὶ διὰ τούτων τῆς ζωῆς ἐνεργουμένης, ὃ μὲν περὶ 
φροφῆς ἐκ πνεύματος λόγος ἄλλοις μᾶλλον ἄν πραγμα-- 

5φϑίαις ἀρκέσαι, ὁ δέ γε περὶ ξηρᾶς καὶ ὑγρᾶς «τροφῆς δί-- 

καιος ὧν λελέχϑαι ἤδη που καὶ καταρχεσϑὼω λυσιτελήσων 

οὐ τὸ μέτρια τῇ περὶ οὔρων πραγματείᾳ. 4. Τῆς τοίνυν 
τροφῆς πρῶτον διαμασηϑείσης καὶ πιρροπαρασκευασϑείσης 

εἰς πστέψιν ἕτοιμον, αὐτήν τὲ καὶ τὰ σπεινόμδνα ἢ γαστὴρ 
το εἰληφυῖα καὶ «τδριπυτυξαμιένη τῷ ἐμφύτῳ ἀλλοιοῖ. εϑερμῷ, 

εηδενός τινος ἐμποδὼν τυγχάνοντος. ὅ. ᾿Βπειδὲν δὲ ταύ-- 

φην χυλοποιήσῃ, ὅσον μὲν λεπτότερον καὶ ἀκραιφγέστερον 
ταύτης, διὰ τῶν καϑηκουσῶν ἀφ᾽ ἥπατος φλεβῶν ἐκμυζά-- 
ταὶ οἷον καὶ ἀνιμᾶται πρὸς κρείττω τινὰ ταύτης μεταβο-- 

τι λὴν. 6. Πρώτην μὲν γὼρ ἀληϑῶς ἀλλοίωσιν ἡ τροφὴ 
᾿ς φῃξρὲ σὴν γαστέρα δεξαμένη τὴν ἂν φλεψὶ καὶ ἥπατι ἐπὶ 

ταύτην δευτέραν λαμβάνει κρείττω μὲν τῆς προτέρας; 
μείω δὲ τῆς μετ᾽ αὐτὴν τρίτης πέψεως. 7. ᾿41λλ᾽ ἐπειδὰν 

ἀρκούντως, εἷς εἴρηται, ἡ περὶ τὴν γαστέρα τροφὴ. στεφϑῆ, 
0 καὶ τὸ μὲν ἀρχεῖον ταύτης δὲ ἐντέρων ἀποκριϑῆ, τὸ δ᾽ 

ὡς χρήσιμον ἀναδοϑῆ, τοῦτο. ἢ ἐν ἥπατε καὶ φλεψὲ 
δεξαμένη δύναμις καὶ αὐτῇ καϑ' αὐτὴν ὑγιῶς ἔχουσα ἀλ-- 
λοιοῖ τὲ καὶ εἰς ἐρυϑρότητα μεταβάλλει αἵματος, κἀκεῖσέ 
σου περὶ τὰ κοῖλα γεγονυίας τῆς τοῦ αἵματος διακρίσεως. 

96 8, Οὐ γὰρ ἐᾶταε ἔτε πορρωτέρω βαίνειν τοῦϑ᾽ εἷς ἔτυχεν, 

ἵνα μὴ οὐκ ἀκραιφνοῦς ἀποδοϑείσης τῷ σώματι τροφῆς 
καὶ ἡ σὰρξ φαύλη κατασκευασϑείη, ἐκεῖ ποὺ παρὰ τὸὰὶ 
κυρτὸὼ παραϑεμένη τοῦ ἥπατος τὴν χοληδόχον κύστιν, τὸ 
μὲν λεπτότερόν τε καὶ “δριμότερον φοῦ αἵματος, ἐκεῖ ποῦ 

30 διὰ τοῦ καϑηήχονεος πόρου. μεταχωρεῖν σιοιεῖ" ὁπόσον δὲ 
γεῶδές τς καὶ παχύτερον ὁ σπλὴν πρὸς ἑαυτὸν ἐφέλκεται" 
9. Καὶ δὴ τοῦ μὲν ξαγϑηχόλου «6 καὶ γεώδους οὕτω 

διακριϑέντος χυμοῦ, λειπομένου δὲ τοῦ ᾿ὀρρώδους, ἐκδῖ 

μὲν αὐτὸς. οὐκέτι εἰάϑη διακριϑῆναι, οὕτω δόξαν, καὶ τοι 
ϑόφῶν νεφρῶν, παρακειμένων. «10. Διὰ δὲ: τῆς. φεββεχιαίαξ 

φλεβὸς καὶ. “φῶν κοίλων διαβιβασϑέντος. φοῦ. ἥπατος καὶ 
ἐπὶ τὰ κυρτὸ ἰδ τὰ φῇ κοίλῃ καλουμένῃ, φλεβί, 
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ἕν᾽ ὅπως δηλονότι καὶ τὸ αἷμα διαστορϑμευεσϑείη. 12. Στε- 
ψοχωρία γὰρ τῶν πόρων πέφυκε μεταξὺ τῶν τὸ κοίλων 
καὶ κυρτῶν τοῦ ἥπατος διὰ τοῦ ἀποσχιζομένου κατὰ τὸ 

λαβδοειδὲς σχῆμα καλούμενον τῆς κοίλης φλεβὸς περὶ τους 
ψεφροὺς διακρινόμενον χωρεῖ τὸ ὀρρῶδες οὖρον μόνον 5 
ἐκεῖϑεν φερόμενον. 12. Ὅσον δὲ τοῦ αἵματος πέφυκεν, 

ἐπ᾿ αὐτὴν ἤδη χωρῆσαν τὴν καρδίων καὶ κρείττω τῆς 
σιροὐπαρχούσης δεξάμενον ἀλλοίωσιν ἐπὶ τὰ τοῦ σώματος 
ἐκεῖϑεν διὰ τῶν φλεβῶν κατακερματίξζεταε μέρη, ἄρδον 

οἷον τὸν αὐχμὸν τοῦ σώματος. 18. Καὶ γοῦν πρώτης τὸ 
εὲν πέψεως τῆς περὶ τὴν γαστέρα δηλονότι περιττώματά 
φὲ ἐμούμενα καὶ διαχωρούμενα δείκνυται" τῆς δ᾽ ἐν τοῖς 
κοίλοις τοῦ ἥπατος αἵ τὲ χολαὲ καὶ τὰ οὖρα.. 14. Δεί-- 
σοιτο δ᾽ ἂν οὖν καὶ περὶ τῆς τρίτης ἤδη πέψεως φάναι ἐπὶ 
τῷ φλεβώδει μέρει ἐνεργουμένης" οὕτω γὰρ ἀποδοϑέντος ι5 
φτοῦ λόγου ἀρκοῦσαν ἂν οἶμαι πιρροπαρασκευὴν ἕξειν πρὸς 
φὰὶ ῥηθήσομενα ἐπὶ ταῖς τῶν φαινομένων αἰτίαις οὔρων. 

᾿ Μ Κεφ. β΄; Περὶ αἰτίας τῆς τῶν παρυφισταμένων γενέσεως. 

1, Ἴῆς τοίνυν τελεωτέρας τε καὶ τρίτης πέψεως γινο- 

μένης κατὰ «φὸν αὐτῆς προσήκοντα λόγον καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῇ τὺ 
ἐν «οἷς οὔροις φαίνεται παρυφιστάμενα περιττώματα, ὧν- 
σεερ δὴ τὰ λεπτότερα οἷοί ϑ᾽ ἱδρῶτες καὶ τὰ διαπνεόμενα 

πεφύκασιν ἀδήλως, καὶ καϑόσον ὧν. διωμαρτία κἀπὶ τῇ 
φοιαύτῃ τρίτῃ πέψει γίνηται, καὶ τὰ παρυφισταμένα δεί-- 
ξουσιν.. ὦ. “Ὁ γοῦν ταῦτα εἰδώς; ἐφ᾽ αἷς αἰτίαις. μυετα- 35 

βάλλεται, καὶ τὰς διαγνώσεις ἀσφαλέστατα τῷ λόγῳ ἂν 

ἀποδοίη, ἀλλ μὲν περὶ διαγνώσεως λόγος ἤδη που λέ- 
λεχται. 8. “Ρηϑείη. δ᾽ ὧν νῦν εἰκότως ὃ περὶ τῆς αἰτίας 
οὕτω προαγάγοντος τοῦ παντὸς λόγου. 4. Προδιασκεψά- 

μενοι γοῦν «ἐς αἰτίας τῶν π᾿αρυφισταμένων οὕτω τῶν 30 

λοιπῶν ἁψόμεϑα καϑ' εἱρμὸν προβαίνοντες τὸν προσήη- 
᾿κόντα, οἷον οὖν τι συμβαίνειν εἴωϑεν ἐν τοῖς ἀψοστήμασι 
᾿ καὶ οἱοισδήτισιν ἕλκεσιν" ὦν. μὲν ἐπικρατοῦσα ἢ ἡ φυ- 
σεκη) χαὶ σιεσυτικὴ δύναμις, βραχύ τε ἢ οὐδὲν τὰ πῦα ὄξει 

᾿ καὲ λευκὰ καὶ λεῖα καὶ ὁμοιομερῆ πάντα τυγχάνει" κρατη- 30 

ϑείσης δὲ τῆς φυσικῆς δυνάμεως, τἀναντία. φαίνεται τρα- 
ΤΙ. 0 
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χέα καὶ ἀνώμαλα καὶ τοῖς χρώμασιν αὐτῶν διάφορα " ὄξει 
φψὸ βαρέως καὶ πάντη τῶν ὑγειῶν αὐτῶν ἀπέοικε. ὅ. Τοιοῦ-- 
τόν τι καπὶ τῶν παρυφισταμένων ἐστὲ συνορᾷν᾽ «ἡ γὰρ 
μῆ φϑάσαν ἐν φλεψὶν ἀλλοιωϑῆναι εἰς αἷμα, εἰς ἀνάλογον 

5 μὲν τῷ πύῳ εἶδος μεταβάλλεται, ἐπικρατούσης τῆς πετυτι- 
κῆς δυνάμεως. 8. Καϑόσον δ᾽ ἂν αὕτη μὴ κρατοῦσα δια-- 
μαρτάνῃ, καὶ ταῦτα πρὸς τὰ χείρω μεταβάλλεται εἴδη. 
7. Καὶ ταῦτα μὲν ὡς εἴρηται γέγονεν" ἑξῆς δ᾽ ἀναληπτέον 
τὸν λόγον. 

10 Κεφ. γ. “Περὶ αἰτέας τῶν γενομένων ἀπεψιῶν. 

1. Αἱ τοίνυν ἀπεψίαι αἱ κατὰ γαστέρα γένοιντ᾽ ἂν 
μὲν καὶ διά τινὰ δυσκρασίαν αὐτῇ συμβᾶσαν, γένοιντο δ᾽ 
ἂν καὶ διά «ι συμβᾶν ὀργανικὸν πιάϑος, ὥσπερ καὶ διὰ 
σιᾶχος ἢ πλῆϑος ἢ γλισχρότητα ἢ τενα ποιότητα ἀλλόκο-- 

ιόφον τῶν χυμῶν ἢ καὶ διά τινὰ τῆς τροφῆς ἰδιότητα. 
2. Αἱ δὲ δὴ καϑ'᾽ ἧπαρ καὶ διὰ ταῦτα μέν, ἀλλὰ καὶ διὰ 
φὴν τῆς πεπτικῆς καὶ αἱματοποιητικῆς δυνάμδως ἀρρω-- 
σφτίαν. 8. Διὼ δὲ τὰς αὐτὰς ἄν χαὶ παραπλησίας αἰτίας 

καὶ ἡ τῆς τρίτης πέψεως διαμαρτηϑείη ἂν ἐνέργεια. 4. Καὶ 

0 δὲ ἃς μὲν ἂν τῶν πέψεων ἑκάστη ἀποτνύχοι αἰτίας τοῦ 

προσήκοντος ἔργου, συνελόντα μὲ φάναι αὗταί εἰσιν. 
ὅ. ᾿Εκεῖνο δὲ ϑέμις εἰδέναι, ὡς κάνϑ᾽ ὑπερβάλοιεν τὸ 
σύμμετρον τὰ χρώματα κἄν τὸ λείποιντο τούτου, ἀἄστεττ᾽ 
ἂν εἶεν εἰκότως, τῷ γενικῷ τῆς ἀπεψίας ὀνόματι καὶ οὕτω 

35 λέγειν προσήκει. 6, Πῶς δ᾽ ἂν ἑκάτερα ῥηθεῖον ἀστεσττα, 
οὐ τοῦ νῦν ἐστι λόγου, εἴτ᾽ ἀμαυρουμένης ὑφ᾽ οἱασδήτι-- 
γος ψυχρότητος τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος εἴτε σπιλεονεκτου-- 
μένης ὑφ᾽ ὁποιασοῦν νόϑου ϑερμότητος. 7. Τῶν σε γὰρ 
φυσημάτων καὶ τῆς ὑδαλέας ἕξεως, ἀρϑρίτιδος τὸ καὶ τῶν 

30 σαραπλησίων ὑπ᾽ ἀπεψίας τῶν γινομένων διὰ οἷανδήφενα, 
ψυχρύτητα καὶ τῶν ἐκτερικῶν πιαϑὼῶν ἑρπτήτων τὲ καὶ τρι- 

ταίων καὶ τῶν παρασιλησίων ὑπ᾽ ἀπεψίας ὕλης διὰ οἱασ- 
δήτινος ἐπικρατησάσης νόϑου ϑερμότητος τῆς ἐμφύτου 
τε καὶ προσηνοῦς ϑερμότητος. 8. Δικαίως ἂν πάντα τὰ 

35 ἐστὶ τούτοις οὖρα τὸ σύμμετρον ἀποφυγόντα τῶν οὔρων 
κληϑείη ἄπεπτα. 9. ᾿Επεὶ γὼρ ἐπέκεινα τοῦ συμμέτρου. 

᾿ 

᾿ 

] 
" 
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καὶ κατὰ φύσιν οὔρου οὐκ ἔστον εὑρεῖν ἄμεινον; πάντως, 
ὅσ᾽ ἂν ἐκλείστη τὲ καὶ ὑπερβάλλῃ, ῥηθϑείη ὧν ἀπεῖῖτα. 
10. Συ δὲ καὶ ἄλλο εἴ τι βούλει πρόσϑες ὄνομιὰ τὸν λόγον 

διορίζον" οὐ γὰρ ἐγὼ διοίσομαι ἐπεὶ σφῶν τινων ὀνόμάτων, 
μόνον μὴ διαμάρτανε Τοῦ σκοποῦ τῷ λόγῳ. 11. Καὶ ὃ 5 
μὲν περὶ ἀπεψίας λόγος ὑφ᾽ οἱασδήτιψος αἰτίας γίνεφαὶ, 

ἱκανῶς ἂν κἀκ τῶν ῥηθέντων γνωσθϑείη, τῆς κατὰ φύσιν 
ἐτέψεως δηλονότι ὑπὸ συμμέτρου τε καὶ κατὰ φύσιν ϑερ- 
μῦτητός τὸ καὶ ὑγρότητος γεγονυίας. 13. Νυνὶ δὲ πρώ- 
τῶς ῥητέον πὲρὶ ποσότητος τοῦ χύματος, δ ἃς αἰτίας τὸ 
“λέον τοῦ πιροσήκοντος φαίνεται" εἶϑ'᾽ οὕτως καὶ περὶ τῶν 
ἑξῆς, καϑως κὠν τοῖς περὶ διαφορᾶς τὲ καὶ διαγνώσεως 
οὔρων λόγοις ἐξεϑέμεϑα. 

Κεφ. δ΄. Περὶ τῆς κατὰ τὸ ποσὸν τοῦ χύματος αἰτίας. 

1. Τὰ οὖρα τοίνυν σιρδεισιν “λείονα, ὁπόταν σελείονὶ τ5 
τροφῇ καὶ μάλιστα ὑγροτέρᾳ καὶ τολυποσίῳ οἴνου καὶ μᾶλ-: 
λὸν εἰ ὑδαρὴς ὁ οἶνος τυγχάνει, ὧν ἂν ὁ ἄνθϑρωϊτος γρή- 
σήται. 2. ᾿Επεὶ οὖν ἐν ἄλλοις δέδειδεαι ὡς αἱ ὑγρόξεραι 
καὶ εὐχύμοι τροφαὶ μάλιστά τε ἀναδίδονται καὶ διαρρέδυ- 
σὶν αὖϑις, τῶν μὴ τοιούτων ὁ δὲ οἶνος πλέον τῶν ἄλ- Ὁ 
λὼν ἀναδίδοται χαὶ ῥᾳδίως διὰφορεῖταε, εἰχότως ἂν διὰ 
ταῦτα “πλείῶ ποϑεὶς καὶ διουρηθϑέίη ἂν, οὕτως ἐϊς τοῦτό 
στως ἐπιτηδείως ἔχοντος τοῦ ὑδαροῦς τῶν οἴνων" μὴ τῶν 
παχέων ὡσαύτως Φούτῳ δηλονδεὶ διουρουμένων, τάς γε 

μὴν καὶ ἐπὶ τούτοις αἰτίας οὐ μοὶ γῦν καιρὸς ἐπιπλέκειν 25 

φῷ λόγῳ, ἄλλων τε εἰπόνεων περὶ τούτου ὥς οἶμαι ἀπὸ- 
χρώντως, καὶ μηδὲ τῆς νῦν τοῦτο ἀπαιϊούσης πρὰγῤια-- 

τείας. 8. Εἰκότως ἄρα τὲ χαὶ πλείὼ καὶ λεπτοτερὰ καὶ 
προσέτι, ἀχρούστερα φανείη τὰ οὔρα. ἅ. Τὸ μὲ γὰρ πὸ- 
σὸν τούτοις διὰ τὸν τοῦ ποσοῦ μᾶλλον ἀποδίδοται λόγον' 30. 
ἢ δὲ λευκότης τὲ καὶ λεπτότης διὰ τὴν τῆς “πέψεως ἀτὸ-- 

ψίαν μὴ ἐξιχνουμένης πλείονος τὸῦ προσήκοντος ἐπιπρὰ- 

τῆσαι ποσοῦ. 6. Εἰ γὰρ ἐπεκράτει, τάχ ἂν ἐπέϑηκεν αὐτοῖς 
καὶ χρῶμα σύμμετρον καὶ σύστασιν καί τινὰ προσασεδόϑη 

δέοντα παρυφιστάμενα, πλείω δὲ μᾶλλον τοῦ πινομένου 35 
ἐπὶ τῶν ἤδη περϑέγτων ὠμῶν χυμῶν οὖρα φαινόμενα. 

6: 
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6. Διὰ τοιάνδὲ τίνα τὴν. αἰτίαν γένοιτ᾽ ἄν, ἐπειδήσεερ ταῖς 

σεέιμεσιε καὶ ϑρέψις ἕπεται καὶ ἀνάδοσις πρὸ ταύτης, εἰχθᾷ 

δὲ καὶ περισφονὶ ὑγρὸν. ἀποδίδοσϑαι. πῇ σέεντομένης. ὕλης, 
δεόντως ἂν. ἐπὶ τῶν ἤδη χυμῶν. ὠμῶν ψειρθέντμ καὶ 

5. οὔρα φανείης. 7.: Καὶ “τῷ μὲν. οὖν οὑγραάίνειν. φε καὶ τρέ- 

φειν αὐτοὺς. τοὶ «σώματα πόττο μένους οὐ χρεία: τις φτοῦ 

ϑύραϑεν. ἐπιγίνεται πόματος, δἰ μή; φις βραχεία "τῆς συ- 

κῃϑείας μάλλον καὶ ταύτῃ βιασαμένης, 8. Τῷ δὲ ϑεῖσϑαι 

τὰ περιττώματαςφῆς͵ ἐκκρίσεως, οἱ «νεφροὶ καὶ τὸ διουρητ- 
αὐ φεκοὶ, ἀγγεῖα τοῦτ᾽ ὑπηρετοῦσι. 9. ΔΙαϑεῖν, δ᾽ ἔστε τοῦτο 

κἀπὶ: τῶν ὁσημέραι γινομένων ἐπ᾽. ἀνθρωώφεοις. κάμνουσί [7 

καὶ ψεικρ ον, ὑγιαίνφυσι σώμασι... 10. Διενήνοχε, δὲ τούτων 

τὰ ἐσεὶ τῷ λόγῳ κρίσεως τὰ ἐπὶ τῶν. πυρεσσόντὼν ἐκκρι- 
νόμενα πλυίω" οὖρα, τῷ μὴ μόνον δ ὠμότητα χυμῶν 

ιοπεφρϑεῖσαν ἐκεῖϑεν. τὸ σεεριττὰ ἐκκρίνεσϑαι, ἀλλὰ καὶ τὴν 
᾿ φ«ᾧσαν. τῶν οἱωνδήτινων. νοσερῶν διαφϑοραν" χυμῶν ἐκεῖ-- 
ϑὲν ἀποχρίνεσϑαι, διουρητεκα. δὲ φάρμακα πλείω χωρεῖν 

παρασκευάξει «τὰ οὖρα. {ἢ τὲ φυσικῇ, λετυτομερείᾳ καὶ τῇ 
ϑερμότητι" μικροῦ γὰρ σαντα τὼ τοιαῦτα διουρητικὰ κατ 

Ὁ ϑέστηκε, 11. Καὶ τῇ μὲν͵ οὖν ϑερμότητι ῥαδίως, ἀναϑιί-- 

δοται. ταὔτα᾽ τῇ, δὲ λιν μεῤη δὶ τὼ προσόντα τῆς ὠμο-. 
χυμίας τέμνοντά. τε. καὶ διαιροῦντα. δὲ οὔρου.. μᾶλλον 

οἰκειότήτω. τῇ τῶν φαρμάκων. χωρεῖν. παρασκευάζουσιν. 
12. ᾿Επὶ δὲ τοῦ διαβήτου καλουμένου πάϑους᾽ δυσκρασία 

"5 δες ἐπιτεταμένης θερμότητος: περὴ τοὺς νεφροὺς αἰτία στέτ 

φύκεν" αὕτη γὰρ γεφρους" οὕτω διαϑεῖσω ἐσεισπτασεικουὺς 

εἰργάσατο τῆς τοῦ οὔρου οὐσίας" οἵ. δ᾽ ἀφ᾽. ἥπατος καὶ τοῦ 

φλεβώδους γένους τῇ ὠνθελκῇ ταχέως ἐστισύρονται. [ΕΣ ̓Επεὶ 
δ᾽. ἐντεῦϑεν ἔνδειαν συμβαίνει γίνεσϑαι. καὶ φυσικῆς ὑχρό- 

ἢ ψῆφος συχεπιφερομένης τῇ τοσαύτῃ τῶν ὑγρῶν ὀύμῃ; οὐκ 

ἀγεννὴς δῖα ἐπι) μεν σῷ, ἀνϑφώπῳ. δίψα" οὐ Μείως δὲ 

γος, αὐτῶν, δον τῶν, Ῥγεφρρῶν πρῆὸ αὐτοὺς. ἩΡΗΚ δ᾿ τῆς 

ὑγρότητας. 14. Διὼ φαῦτα γοῦν πολλὼ ψαδδη τὰ. οὐρούμενω 

30 πέφυχεν, οὐ μείῳ, δ᾽ αὖ, ἐπούξων, τῷ. “πινόμενα". ὅση. δ᾽ σύκ 

ἔστι μέλησις «ἰς καὶ εὐκρασία, οὐδ᾽ ἂν ἴσως, «έψις. ἕποιτο" 

τοῖς γε. μὴν ξηρὰν χατὰ φύσιν. ἔχουσι “τὴν γαστέρα αὐτὸ 



ΐ 

σ΄ 

ΒΕ ΒΙΝΙΚ 118.1ν΄ Ὁ 8ῦ 

δὴ τοῦτο παρασκευάζει σιλείω τὰ οὖρα φέρεσϑαι. 1ὅ. Τὰ 

γάρ τοι περιττώματα δέον ὃν κρίνεσθαι καὶ τῆς γαστρὸς 
μὴ τὰ πλείω κενούσης διὰ τὸ κατὰ φύσιν αὐτῷ συμ 

βᾶν πάϑος, ἐκεῖσε μᾶλλον τὴν ὁρμυὴν λαβόντα φέρεται. 
16. ᾿Επεὶ τούτοις καἀχεῖνο δεῖ προσεπιϑεῖνα! τῷ λόγῳ, ὃ. 

μᾶλλον «τῇ τηκεδόνε μὲν τῆς πασῆς ἕξεως, τῇ δὲ ψερρώσει 

τῆς καϑεκτικῆς ἐγγίνεται δυνάμεως. 17. ᾿Επειδὰν γὰρ 
ἀπαγορευούσης τῆς φύσεως διὰ χειρίστην 'φινὰ διάϑεσιν 

οἱουδήξενος »νοσήματος ἢ καϑεκτικὴ τῶν χυμῶν δύναμις 
ὥσπερ παρεϑεῖσα τούτους ἀπολύσῃ, αὐτοὶ μὲν τὴν ἔξοδον ιὸ 

ἐπισπεύδοντες ἀποκρίνονται, ὅπῃ δ᾽ ἂν τὴν ὀρμνὴν οἵδε 
λάβοιεν, οὐκ ἔστιν ἰδεῖν ὡσαύτως. 18. ᾿Θτὲ μὲν γὰρ δι 

᾿ ἡδρώτων χωρήσαντες πεπληϑυσμένων ὄφϑησαν, ὁτὲ δ᾽ αὖ 
διὰ γαστρός, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ δὲ οὔρων, ὧν νῦν τὸν λόγον 
ἡμεῖς προὐϑέμεϑα. 19. ᾿4λλ᾽ οἱ μὲν περὶ πετιληϑυομέ- 15 

ψῶὼν ὁπωσδήποτε ἰόντων οὔρων λόγοι ὧδε κείσϑωσαν, ἀρ- 
κούντως σφίσι καὶ τῆς αἰτίας ἀποδοϑείσηξς" ἑξῆς δ᾽ ὧν εἴη 
φάναι καὶ περὶ τῶν ἐλαττόνων φερομένων οὔρων, δὲ ὥστι- 
γψας αἰτίας μείω φέρεται. 20. Εἴρηται μὲν οὖν ἐν τοῖς 

σγερὶ διαγνώσεως οὔρων λόγοις, δὲ ὅσους τρόπους ἐλάττω :0 
φαίνεται" ῥηϑθείη δ᾽ ὧν καί «ἰνος νῦν ἀναμνήσεως ἕνεκεν, 
ἵν᾽ ὅπως καὶ τὰς ἐπὶ τοὐύτοὶς αἰτίας προσαποδοίημεν τῷ 
λόγῳ. 21. ἐλάττω τοίνυν φέρεται διὰ ξηρότητα τροφῆς 
καὶ ὀλιγοποσίαν, γυμνάσιά τὸ πλείω καὶ ὅσα ξηράΐνειν 
εἴωϑε τὰ σώματα. 32. ᾿Επεὶ τοίνυν ἴσμεν ὡς ταῖς μὲν 25 
ξηροτέραις Σροφαῖς ζ διὰ γαδτρὸς μιᾶλλον ἀρμόξει ἔκκρες 
σις, τότε δὲ καὶ τὸ ϑερμὸν αὐτὸ τῆς ὑγρότητος τοῦ σώ- 
μιᾶτος κατιοχύον ἀναλοῖ ξηραῖνον, εἰκότως ἐστὶ τούτοις καὶ 
τὰ οὖρα ὀφϑείη μείω, μὴ ἐξαρκοῦντος τοῦ ὑγροῦ πρὸς 
σιανφελῆ τοῦ σώματος ἀρδείαν, τῶν ἰσχναινόντων ὥσπερ 30 
ἀφαιρουμένων αὐτοῦ τὴν ποσότητα. 383. ᾿Ελάττω δ᾽ ἂν 
ὀφϑείη. καὶ διὼ φάρμακά τε καὶ τροφὰς ἐμπλαστικὰς τοὺς 
σιόρους ἀποπλείσαντα. 34. ᾿Ενταῦϑα γὰρ οὔτε ἀνάδοσις 
« , » Ὗ ᾿ « , 

ῥᾳδία γένοιτο ὧν οὔτε γεγονυῖα τἀναδοϑέντα ῥᾳδίως δια-- 

κριϑείη, ὥστε συμβαίνειν ὧδε μὴ δί ἔνδειαν, ἀλλὰ δι 1 
οἷον ἔμφραξιν τὸ οὖρα μείω φέρεσϑαι. 35. Τὰ παρα- 
πλήσια δ᾽ ἂν συμβαίη διὰ πάχος καὶ γλισχρότητα τῶν χυ- 
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μῷν οὐχ ἧττον. τῶν ἐμπλαστικῶν. τροφῶν τε καὶ φαρμά- 
κων, καὶ τούτων ἐπεχόντων τὸς προσηκούσας ἐξόδους, ὥστ᾽ 
ἐγαὸς μὲν συμβαίνειν. τόσην πλήϑειν ὑγρότητα, μείω δ᾽ 
ἐκτὸς προχεῖσϑαι τοῦ δέοντος. 20. “4 δὲ διὰ γαστρὸς ᾿ 

9 “λείω κένωσιν ἐλάστῳ φαίνεται, προδήλους ἐπιδείκνυσι τὰς 
αἰτίας, μήτε δεούσης ὧδ᾽ ἀναδόσεως γινομένης καὶ τοῦ 
«τλδίονος περιττοῦ. τὴν ὁρμυὴν ἐκεῖσε εἰληφότος. 27. Χρεία 
μὲν. γὰρ τῇ φύσει τὸ. πᾶν ἀποκεγοῦσϑαι τῶν περιττωμά- 
των, διὰ τῶν συνήϑων πόρων" ἄν τι δὲ τύχῃ πλεονεκτή-- 

τὸ σὰς ἅτερος ἑτέρου σιόρος, ἐπὶ ϑατέρῳ τοὔλαττον φέρεται, 
ἐπὶ δὲ τούτοις καὶ δεὺὼ σφοδρότητα φυρετοῦ ἐλάττω. φέρε- 
ται τὰ οὖρα, καίτοι πλείω. τοῦ συνήϑους. τοῦ κάμνοντος 
πίνοντος. 28. Καὶ οὐδὲν ἀπεικὸς εἰς σφοδρότητα διδ-- 

ψέχκας ὃ σιυρδεὸς ἅπασαν. ἐμφερομένην ἀποδαπανᾷ ποῦ 
τὸ σώματος. ὑγρότητα περιστήν, ὅπου ἂν καὶ πιμελῆς ἐσῆ ὅτε 

καὶ τῶν στερεῶν αὐτῶν χρονίσας͵ ἅπεετωι. 29. “Δ δ᾽ ἤτοι 

τῶν νεφρῶν μόνων. ἢ τῶν λοιπῶν οὐρητικῶν ἀχγείων. σεε-- 
πονϑότῳων μείῳ φαίνεται ἢ καὶ τῆς τοῦ σύμπαντος ἄπο-- 
κριτικῆς δυνάμεως ἠτονηκυίας, πρόδηλον μὴ» «τὴν αἰτίαν 

0 ἔχει, ὡς ἤτοι διά τινα, δυσκρασίαν ἢ πάϑος ὀργανικὸν γί- 

τ ψφφαῖ,, 80. Ὁ. δὲ τῷ περὲ αἰτίας νοσημιάτῳν. βιβλίον 

ἀνεγνωκοὺς χρη ὧν ἐκεῖϑεν μωϑὼν ἀσφαλέστερον. 31. Καὲ 

ὁ μὲν σιερὶ ποσότητος οὔρων. λόγος. ἀρκούσας εἰληφοὺς 
αἰκείας ὧδέ πῃ καὶ πααυέσϑω, λειπιόμενον δ᾽ ἂν εἰ ἴῃ, καὶ τὰς 

25 ἐπὶ τοῖς χρώμασιν αἰτίας. ἐπιϑεῖναι καὶ μετὰ ταύτας τὰς 

ἐστὶ ταῖς. συστάσεσιν, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ τὰς ἐπὶ τοῖς παρυφι-- 

σταμένοις, ἵνα διὰ πάντων ἀποδοθέντος τοῦ λόγου καὶ 
φῶν ἐπὶ τούτοις ἀναπτυχϑεισῶν. αἰκίων. ῥᾳδίως. μὲν ἕκα-- 

στος πιστεύῃ ταῖς ῥηϑείσαις διαγνώσεσι, προχείρως δ᾽ ἔχῃ, 
30 λέγειν. τε καὶ πράττειν τὰ ἐπὶ τούτοις δέοντα. 82. Ὃ γὰρ. 

οἶμαι. τοὺς λόγους ἀγνοήσας. τῶν γινομένων οὔτ᾽ ἂν. δᾳ- 
δίως πιστεύσῃ ταῖς διαγνώσεσιν οὔτε «πιστεύσας ἀντίσχη, 

ο΄ φαφασεσϑιεὶς ὑφ᾽ ἑτέρων. λόγων. 88, Ταῦτά τοι αἱ μὲν 
αἰτίαι οὕτω γνήσιαι. φανεῖσαι. τῇ. περὶ οὔρων πραγματείᾳ 

356 ἤδη καὶ λέγονται, 84, ἴΩ,δ᾽ οὖν προρήμῃν φτοῦ περὶ αἰτίας 
λόγου χρωμάτων ἄπτεσϑαι. καὶ. δὴ, περὲ, λευχῶν. πρῶτον 
εἰπόντες, καϑιυὺς ἐν. τοῖς. περὶ διαφορᾶς τε. καὶ διαγνώσεως 
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οὔρων λόγοις ἔφϑημεν εἰρηκότες, οὕτω κἀπὶ τοὶ λοιτὰ τῶν 
χρωμάτων προάξομεν τὸν λόγον τὴ» ἐπ᾽ ἐκείνοις τάξιν 
κἀνταῦϑα φυλάττοντες. 8ὅ. Καὶ γοῦν, καϑάπερ ὁ λόγος 
πρώην ἔδοξε, τῆς ἀκριβοῦς τε καὶ συμμέτρου ἐν τοῖς σι- 
ειοῖς τοῦ ἥπατος γεγονυίας πέψεώς τὸ καὶ διακρίσεως καὶ 5. 
τοῦ μὲν γεώδους ὁλοχλήρως διαδοϑέντος χυμοῦ τῷ 
σπληνί, ὡς μὴ δαδίαν τούτου τὴν ἀνάδοσιν ἔχοντος, τοῦ 
δ᾽ ὀρρώδους συμπαρομαρτοῦντος τῷ αἵματι, δ ἣν ἔφη- 
με» χρείαν, τοῦ πικροχόλου τὸ μὲν πλέον παὲ μικροῦ δεῖν 
ἅπαν ἐκεῖ ποὺ περὶ τὴν χοληδόχον κύστιν ἀϑροιζόμενον 10 
φαίνεται. 806. Συνάνεισε δέ τε μέρος τούτου παὶ τῷ αἵ- 

ματι τῷ τὸ λεπτομιερὲς τϑλεῖν καὶ εὐανάδοτον, τῷ τὸ λυ- 
σιτελεῖν τῷ ὁρρῷ τῇ τοῦ αἴματος διόδῳ. 837. Τῇ γὰρ 
δακνώδει “ποιότητι τὴν ἀποκριτικὴν ἐρεϑίζον δύναμεν συν- 
ἑξεισε μὲν τῷ οὔρῳ ἤδη φανὲν ἀχρεῖον τῇ τρίτῃ πέψει, τ5 
χρώμια δὲ χαρίζεται μιγὲν τῷ χύματι, οἷονττερ ὁ λόγος καὶ 
ἢ αἴσϑησις οἷδε τὸ σύμμετρον. 88. Τοσούτῳ μέντοι κε- 
κοινώψημεν αἵματος ἐμφάσεως τῶν οὔρων τὸ χρώματα, 
ὅσασεερ καὶ τὸ λαμσρὸν ὑπογελᾷ τοῖς χύμασιν ἀχκτινοβο-- 
λοῦν,, τοῦ γάρ τοι αἵματος τοῦτ᾽ εἶναι τοῖς εὖ εἰδόσι ἀρί-- 
γεὶ» πιστεύεται, ἀλλ᾿ ὁ μὲν περὶ συμμέτρου λόγος τοιοῦ- 
φος. 39. ᾿Επεὶ δ᾽ εἰκὸς πλεονάζειν τε καὶ ἐλλείτεδιν τὸν 
τοιοῦτον ξανϑήχολον χυμόν, ἐξυδαροῦσϑαί τὸ καὶ κανα- 

χρώννυσϑαιε δὲ οἵασδήτινας αἰτίας δεόντως κατὰ τοὶς ἐπὶ 

αὐτοῖς γινομένας διαφορᾶς, διάφορά τινὰ καὶ τῶν οὔρων 15 
χρώματα φανείη. 40. ᾿Επεὶ τοίνυν τῶν λουπῶν χρωμάτων 
καὶ μάλιστ᾽ ὅσα πρυσταλλοειδῆ τὸ καὶ ὑδατωδὴ, ἤτοι παν- 
φελῆ τις ἂν ἀπεψίαν διὰ ψυχρότητα καταγνοίη τῆς φύ- 

σεως, ἢ ἔμφραξιν μεγίστην τῶν τὰ οὖρα μάλιστα διὰκρι-- 
ψόντων πόρων, ἢ καὶ τῆς χολῆς αὐτῆς τῆς χρωννυούσης 30. 
ἐπ᾿ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος μετοχεύτεσιν. 41. Ὅσα δ᾽ 

 ὑφειμένην δείκνυσι σὴν λευχότητα καὶ μᾶλλον ἤδη πρὸς 
᾿ φὰ γλαυκὰ καὶ χαρωπὰ τῶν χρωμάτων χωρεῖ, διὰ μὲν μιε-- 
᾿ φάσσασιν οὐκ ἄν ῥᾳδίως γένηται τοῦ σπιικροχόλου χυμοῦ, 
᾿ δὲ ἀτονίαν δέ γε τῆς τ᾽ ἀλλοιούσης καὶ πευτούσης φοὺς 0 
χυμοὺς δυνάμεως καὶ πῶς τις νοῦν ἔχων ὁμολογήσειεν. 
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Κεφ. ἐ. Πρὸς ὑφ᾽ αἵματος φάσκοντας τὰ οὖρα πάντοτε χρώννυσθαι. 

1. ᾿Επεὶ δὲ τινες ὑφ᾽ αἵματος «οἰ οὖρα κεχρῶσϑαε 
οἴονται πρὸς αὐτοὺς βραχύ τε λέξομεν τῆν σφῶν “ἀπάτην 
ἀνακαϑάραντες. 2. Τὴν φύσιν ἴσμεν μηδέποτε, ὑγιῶς ἐχόν-- 

5στων τῶν σωμάτων καὶ μάλιστα ἐν συμμετρίᾳ χυμῶν τυγ- 

χαγνόντων, ἐᾷν τινα τῶν τρέφειν εἰωϑότων χυμῶν ἐκκρί- 
Ε] - ͵ , ες Ι͂ 

γνεσϑαι ἀεὶ τροφῆς τοιαυτῆς δέουσαν. 8. ᾿“Ζλογον παντῇ 

καὶ γὰρ ἐδόκει, εἰ τόσα πρὸς τροφὴν μηχανωμένην τοῦ. 
ζῴου καὶ ἀεὶ τοῦ πλήρους λειπομένην ἀλόγως οὕτως οὐκ 

10 ὀλίγον αἷμα τοῖς οὔροις συνεξεκρίνετο. 4." ἔπειτα τοῦ αἵ- 
ματος ἐρυϑροῦ τῷ χρώματι τυγχάνοντος, ὑπολευχοῦ δὲ τοῦ 

ὀρροῦ, ἔδει οἷον ὑπέρυϑρον τὸ κατὰ φύσιν οὖρον τυγχά- 

ψειν. ὄ. Τοῦτο δὲ τοσοῦτο λέλεισιται τοῦ ὑγειοῦς, ὅσῳ 
καὶ τοῦ ἐρυϑροῦ παρέσχε χρώματος ἔμφασιν. 6. 711 δ᾽ ἂν 

15 ἐκώλυεν ἀεὶ τοῦ αἵματος στλήϑοντος μὴ πάντοτε τὰ οὖρα 
φοιαῦτα φαίνεσϑαι, οἷα ὁ λόγος οἷδε σύμμετρα: ἔπειτα δὲ 
σιροσῆκε τοῖς ξανϑὴν ἀπογεννῶσι χολὴν τῷ σώματι σιλείω 
τοιαῦτα οὖρα ἐργάζεσϑαι, οἷα τοῖς ἐκείνων δοξάσουσιν ὑφ᾽ 
αἵματος μάλλον ἔδει ηὐξημένου γρώννυσϑαι. 7. Τοῦτο δ᾽ 

0 ὃς τοὐναντίον ἔστρασυται ἧσπτερ ἐκείνοις ἔπεισε δοξάζειν καὶ 
στολλὸς ὧν ἴσως ἐμεσαιέν τὸ καὶ διαχωρήσαιεν χολὰς οἱ 
φοιαῦτα οὐροῦντες οὖρα καὶ ἐμεϑεισῶν ἀποκατασταίη αὐτὰ 

συμμέτρα (καὶ πολλά «τις ἂν ἐξεύροι ἕτερα τὸν νοῦν 

γυμνάξων. πείϑοντα) τὰ σύμμετρα, τῶν οὔρων καὶ τὰ 

26 πτιροσεχῇ ὑπὸ ξανϑῆς χολῆς, ἀλλ᾽ οὐχ ὑφ' αἵματος χρών- 
γυσϑαι. Φηὶ δέ τινὰ καὶ ὑφ᾽ αἵματος καὶ μελαγχολικοῦ χυ- 

μοῦ χρώννυται, ὃ μετ᾽ ὀλίγον δείξει λόγος. 

Κεφ. ς΄. “Περὶ αἰτίας ὑπώχρων καὶ ὠχρῶν δ μυνμων κὰν, 

1. ᾿Επεὶ δὲ οἶσϑα ὅστις χυμὸς τὰ οὖρα μάλιστα 
30 χρωψψύων στέφυχε, μεμάϑηκας δὲ καί, δὲ ἃς οὐκ ἐπιτίϑησι 

τοῖς οὔροις χρώματα, λευκὰ δὴ ταῦτα παρεὶς ῥαδίως ἂν 
ἐντεῦϑεν καὶ τοῖς ἐπὶ τοῖς λοιποῖς χγρωματουργίαις γνοίης, 

Ἁ .- Γ , κ 3 ») 

τὴν τῶν χρωμάτων μέϑοδον κατειλήφως. 2. Πλὴν ἀλλ 
᾽ Ρ 23 "- ᾿ “ ᾿ ᾿ “ . ᾿ 

ἐσεειδήστερ ἀμφιγνοεῖς τὸν λόγον, τὸ δὲ σαφὲς ἔν «τἅσι καὶ 
36 ἀνεπτυγμένον ἀσφαλέστερον εἰς διδασκαλίαν καϑέστηκεν, 

Σ; 3 ε Ἢ -““ ᾿ ἮΝ κ ν « “ ] οὐδ᾽ ἄν ἡμεῖς ἐᾶσαι μέν σε δονεῖσϑαι ὑφ᾽ οἱωνδήτινων 

β 
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. φροφάσέων, ἕκαστον τῶν πρῴην ἐν ἄλλοις ἀποδειχϑέντων 
χρωμάτων ἀποδειενύντες, δ ὥς τινας αἰτίας. οὕτω πὼς 
κέχρωσται. 3. Πολλὰ γὰρ, ἂν ἴσως, μη) μαϑών, ἀγνοήσαις. 
μεεὼ, τοίνυν τὰ λευκὰ τῶν χρωμάτων τά τε ὕπωχρα' χαὲ 

ὠχρὰ γινόμενα φαίνεται; τῆς ἀλλοιωτικῆς καὶ πεπικῆς 
ἤδη τόνον λαβούσης δυνάμιεως.. 4. ᾿Επεὶ τοίνυν, ὡς πολ-- 
λάκις εἴρηται, φτοῦ χρλώδους ἠτυχηκότος πέψεως ᾿προσήτο 
κούσης τὰ οὖρα Φαίνεται λευκά, ἀρχὴ δὲ χρωμάτων τὰ 
ὕπωχρα καὶ ὠχρά, εἰχότως ἂν τὶς δἰηϑείη πέψεως ἀρχὴν 

λαμιβάνειν τὴν ἀναδιδομένην τροφὴν. καὶ ἤδη ξωσιυροῦσϑαε τὸ 

φαίνεσϑαι τὴν ἔμφυτον ϑερμότητα καί πῶς μετρίως. κρα- 

τεῖν τῆς ὕλης, εἰ καὶ μὴ ̓ ὁλοκλήρως, ἀλλ᾽ οὖν μέσως πὼς 

ἐπιχειρεῖν. τὴν φύσιν πέψεως. ὅ. πόταν γὰρ ὁ ξανϑή- 
χολος. χυμὸς ἀρκούντως: κατασχευασϑείη τῇ φύσει, αὐτὸς 

μὲν οἵου πέφυκε χρώματος ἀπ᾽ αὐτοῦ δὴ μαρτυρεῖ τοῦ 15 
ὀνόματος, ἐπίτασιν δέ τινα εἰληφεὶς ἐρυϑρὸς τε καὶ. ἰώδης 

καὶ ἰσατώδης, χραμβίζων «τς καὶ ὑπομέλας ἤδη πρὸς τὴν 

μέλαιναν. χολὴν μεϑιστάμενος φαίνεται, ὥσπερ αὖϑις μῇ- 

στάμενος τοῦ κατὰ φύσιν χρώματος ὑπόξανϑος τὸ καὶ 
ὑπόπυρρος, ὠχρὸς τε καὶ ὕπωχρος καὶ ἔτι τούτου φαυλό- 30 
φερος. 6. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτ᾽ οὕτως ἔχει, συναγαγεῖν ὡδὶ τὸν 
λόγον προσήκει. 7. “Οπόταν. σύμμετρος καὶ ὡς προσήκει 
πέψις γένηται, ξανϑή τὲ καὶ πυρρὼ φέλεῖται ἡ χολή" τὰ δ᾽ 
οὖρα ὑπόξανϑα τε καὶ ὑπόπυρρω, τοῦ χρώματος. ὧδε 
ἀμαυρωϑέντος τῆς χολῆς τῇ τοῦ ὀρρώδους γυμοῦ ἐπι-:5 
μιξίᾳ, λευκοῦ που καὶ αὐτοῦ τυγχάνοντος, ὥστ᾽ ὧν ῥηϑείη 
τὰ τοιαῦτα τῶν συμμέτρων οὔρων χρώματα, ξανϑοῦ τε 
καὶ λευχοῦ μῖξις χρώματος, οὐκ ἂν σφαλοίηξβ! οἶμαι, τοῦ 
δεόντος. 8. Τὰ τοίνυν ὕπωχρα καὶ ὠχρά --- ῥητέον γὰρ 

ὧδε καὶ περὶ τούτων --- φαυλοτέραν ἴσως ἐπιμαρτυρήσει 30 
τὴν ἀπὸ «ῆἧς χολῆς βαφὴν διαμαρτηϑείσης δηλονότι τῇ 

σέψει. 9. Καί πὼς στοχαζόμενον τίνα βραχύ τι τἀλη- 

ϑοῦς διαπεσεῖν οἴμαι. εἰ. δὲ ταῖς αὐταῖς ἀναλογίαις καἀτεὺ 

τῶν λοιπῶν χρωμάτων χρήσαιτο καὶ τὰ μὴ ὠχρὰ τῶν οὔ- 
ρὼν ἐν τοῖς οὔροις φαινόμενα ἐπιμιξίαν ἄν «τις εἴποι εἶναι 35 

ὑποξάνϑου τε καὶ λευκοῦ χρώματος τοῦ ἐξ ὀρροῦ, ὥσπερ 
ἐξ ὠχρῶς τε κἀὶ ὀρροῦ «ὧν. οὔρων λέγεται τὰ ὕπωχρα δὲ 
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οἱανδήτινω τῆς πέψεως ἁμαρτίαν. 10. ᾽Χ4,λλ᾽ ὃ μὲν περὲ 
ὠχρότητος οὔρων λόγος τοιοῦτος ἂν ἀποδοϑείη " νυνὶ δὲ 
καὶ περὶ τῶν λοιπῶν χρωμάτων εἴπωμεν, δ ἂς ἕκαστον 
φούτων ἀποδίδοται αἰτίας καὶ τὰ μὲν σύμμετρα τῶν οὔὐ-- 

ὁθὼν ἤδη ποὺ εἴρηται, δι οὕστινας λόγους ὑποπυρρά τὲ 
καὶ ὑπόξανϑα ἀποδίδοται. ἑξῆς δὲ λέγωμεν. στἐρὶ τῶν πυρ- 

ρῶν καὶ τῶν ξανϑὼν φαινομένων οὔρων. 

Κεφ. ζ. Περὶ αἰτίας πυρρῶν καὶ ξανϑῶν οὔρων. 

1. Τὰ τοίνυν τοιαῦτα ἐν τοῖς οὔροις χρώματα αὐτὸν 
10 δὴ τὸν χολωδὴ χυμὸν ἢ τῇ ποσότητε ἢ τῇ ποιότητι ἐπι-- 
φετᾶσϑαε δίδοσιν οἴεσϑαι πρός τὸ τὸ εὐχρούστερον κεχω- 
ρηκότα καὶ δριμύτερον. 3. “Οπόταν γὰρ ὑπὲρ τὸ ἕανϑόν 
ψϑ καὶ πυρρὸν ἡ τῆς χολῆς χροία προΐῃ, τὰ δηλωϑέντα 
τῶν οὔρων φαίνεται τῇ ἀναλόγῳ μίξει χροιῶν σὧν δια-- 

15 φόρωψ. 

Κεφ. ἡ. Περὶ αἰτίας ὑπερύϑρων καὶ ἐρυϑρῶν οὔρων. 

1, Τὰ γε μὴν ὑπέρυϑρα: καὶ ἐφυϑρὰ τῶν οὔρων ἤτοι 

δὲ ἐπεμιξίαν ἐρυϑρᾶς χολῆς γίνεται ἢ δὲ ἴχωρα αἵματος; 

ἐκεῖ ποὺ τὴν ὁρμὴν ἀπειλήφότα τῆς ἐκκρίσεως. 2. Ὅτε 

0 δὲ καὶ ἐρυϑρὰὼ χολὴ ἐνίοτε διαφαίνεται, ἔστι μὲν καὶ ἰατρῶν 
αὐτῶν πυϑέσϑαι. 8. ᾿Ἔγω τὸ πολλάκις εἶδον χολὴν τοι- 
αὐτὴν, ὡσπερ δὴ; κἀπί τινος πρὸ βραχέος χρόνου πυρέσ- 
σονφος, ὥσπερ. ἡ γαστὴρ ὑπέρυϑρᾳ διεχώρησεν, καὶ οὖρα 

, δὲ «ὁ παθασλήσια διαφαίνετο. 4. Καὶ οὐ δεῖ τὸν ἐπὲ 
2. φούτου λόγομ ἁπλῶς μηκύνειν ἤδη γνώριμον πεφυκότα" 

ἐκεῖνα δὲ μᾶλλον εἰτοεῖν προσήκει, ὅσα δέ αἵματος ἰχωρώ-- 
δοὺς ἐπιγεγονυῖαν αὔξησιν. τοιαῦτα φαίνεται. ὅ. ᾿Επὼν' 
οὖν πλεονάσαν τὸ αἷμα μὴ ῥᾳδίως ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ τού- 
φου διατονήται τονεύματος, στενοχωρουμένων οἷον τῶν ἀγ- 

30 γείων τῷ πλήϑει, ἰχώρ τις ἐπιγίνεται σῷ αἵματε, οἷόν τε 
' κἀπὶ φῶν ἀδιαπνευστούντων ὑγρότητός. φινος ἐπικεχοινω-- 
νηκότων. γίνονται σωμάτων πρὸς σῆψιν ἤδη κεχωρηκότων.- 
6. Ὃ γάρ τοι εὐρὼς μὲν παρὰ τοῖς γραμματικοῖς. καλού- 
μενος, ὀμίχλη δὲ παρὰ τοῖς κοινολογοῦσι τοιαῦτα παρα- 

36 τροπῆς μὲν σύμβολον τῆς οἱαςδήτινος οὐσίας πέφυκεν, 
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ὅσον δ᾽ οὕπῳ παραγεγενῆσϑαι σῆψιν σημαίνει. . Καὶ 
φοίνυν ἀπὸ τῶν ὑπερύϑρων οὔρων ἰχὼρ μὲν εἰς αἵματι 
ἐπιγεγενῆσϑαι διαφαίνεται, οἷόν τι καὶ τοῖς ὁσημέραε φαι- 

ψομέγνοις ὑγροτέροις σώμασιν ἡ ὀμίχλη, διαδίδοσϑαι δ᾽ 
ἐπὶ τὴν. ἔκκρισιν τῇ ἀποκριτικῇ δυνάμει τοῦτον ἀπωϑού- 5 
μενον. 8. ᾿Επεὶ γὰρ ἐρυϑροῦ χρώματος καϑέστηκεν ὁ 
ἰχώρ, αἷμα γὰρ οἷον οὗτος διαφρϑαρέν, πάντως ἂν ἑνωϑεὶς, 
τῷ. ὀρρώδει χυμῷ τότε αὐτοῦ χρῶμα ἀλλοιώσει μεταβολὼν 
σιρὸς τὸ σφέτερον, ἐλλείψει «8. τῆς ἐντελοῦς ἐρυϑρό- 
τήτος τῷ ἐξυδαρωϑῆγναε οἷον ταύτην τῇ τοῦ ὀρρώδους τὸ 
κράσει χυμοῦ. 9. Οὐ δεῖ δὲ λανθάνειν ὡς κἀν τε τοῦ 
χολῴδους εἴη χυμοῦ χρωματίζον φὸ οὖρον καὶ τοῦτ᾽ ἀμαυ- ; 
θοῦται τῇ τοῦ ὑπερβάλλοντος ἔν τς, ποσῷ καὶ χρώματε 
κράσει. 10. Καὶ ὑπέρυϑρα μὲν διὰ ταύτας ἂν ἀποδοϑεἰη 
«ἃς αἰτίας" ἐρυϑρὰ δ᾽ αὖ ἤτοι διὰ ὑπερβάλλον συλῆϑος 15. 
χολής ἐρυϑρᾶς ἦ δ ἰχῶρα πλείονα τοῦ αζματας ἐν τοῖς 

οὔροις τὴν ὁρμὴν εἰληφότα σιᾶσαν. 11. Τῷ γάρ τοι. πλή- 

ϑει ταῦτα. ἐπιπρατήσαντα βραχύ τι διαφαίνεσθαι ἐῶσι τὴν 
τοῦ ὀρρώδους ἐπεμιξίαν χρώματος. 12. ᾿Οπόταν. μέντοι 
ἀκριβώς. ἐρυϑρὰ εἴη. καὶ φοινικὰ τὰ οὖρα, αἵματός ποϑεν 20 
ἐπερρυέντος ἐπιδείκνυται κοιαῦφα " ἤτοι, φλεβός τινος ῥα- 

γείσης σῶν περὶ τὰ οὐρητικὰὶ ἀγγεῖα ἢ. τῶν. διυλιζόντων, 
σερὶ τοὺς γεφροὺς τὰ οὖρα ἀγγείων, χαὐύνωσίς τις καὶ, 
ὑπὲρ 40 δέον ἀραίωσιρ, ὥσεξ. συμβαίνειν ἐκεῖϑεν. καὶ τῆς 

᾿ φρῦ. αἴμακος οὐσίας οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς. οὔροις. φέρεσϑαι» 

Ἰ 

καὶ χρωψνγύειν οὔτω τὰ οὖρα. 18. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν “περὶ αἵἴμα-- 
φος, ἄλλως μὲν ἐπίδηλος ὧν, περιττοὶ δὲ νῦν εἰρῆσϑαι --- 
] περὶ γὰρ οὔρων. ἡμεῖς, ἀλλ᾽ οὐ. περὶ ἐνουρουμένωψ. αἱμά- 
οφων, εἰπεῖν προυϑέμεϑα --- τανῦν ἀφείσϑω. 

Ι 

Κεφ. θ΄, Περὶ αἰτέας οὔρων οἰνωπῶν. ᾿ 20 

, “Ἑξῆς δὲ ῥητέον. περί τς τοῦ οἰνωποῦ καλουμένου 
" χρώματος, καἱὲ ὅσα. μετὰ τοῦτο. πέφυκεν. ὥ. ᾿Οποῖον. μὲν 
οὖν πέφυκεν τὸ οἰνωσον "καλούμενον χρώμω, ἐν τοῖς. «τερὶ. 
διαφορᾶς. οὔρων ἔφϑημεν εἰρηκότες, ὅτι. δὲ, σημαίνεται, ἐν 

᾿ φοῖς περὲ διαγνώσεως εἴρηται, γῶν. δ᾽ ἐπιϑώῶμεν τῷ λόγῳ. 135 
καὶ τὰς αἰκίας » ἐφ᾽ αἷς τοῦτο γίνεται. 8. ᾿Επὶ. μὲν; οὖν. 



92 ΙΟΑΝΝΙῚΚ ΔΟΊΌΑΙΒΙΙ 

“ὧν πδλλὰ δραμόντων καὶ κεκοσιχκότων συχιβωΐη ἂν δὲ 

ὑπὲρόπτησιν φτοῦ ᾿ἀδμάφορῥινς, 4. ᾿Επειδὰν᾽ γὰρ ἡ συνεχὴς 

καὶ σύντονος κίνησις τὸ αἷμὰ διαϑερμάνη, καὶ τοῦ προδ-- 

ἥκοντος πλέον ἐξέκαυσέ τὲ καὶ διέδρωϑῆναὶ ἐν τοῖς διου-. 
ὁ ρητιχοῖς ἀγγείοις, ἐποίησε καὶ τῇ ἑνώσει ἀμφοτέρων Ν 

οἰνωτιον τοῦ χρώματος γέγονεν καὶ οὐδὲν ἂν δόξῃ παρά- 
δοξον, ὅπου γε καὶ ϑρόμβοι αἵματος διαδίδονται εἰς τὴν 

ἐπιφάνειαν διϊδρούμενοι, κόπου τὲ καὶ ἡλιοκαΐας ἐψίοτε 

τὸν ἀνϑρωπον ἐπισχόγγων. : ᾿Εγώ γὲ μὴν ἐπί σἰψος 

τ, μξίρανοβ τοιοῦτον τι μέμνημαι ἰδὼν. ἀφικόμεϑά στοτε 

περὶ Κυνὸς. ἐπιτολὴν ἐντὸς τῆς πόλεως, ἐστί σἱνὰ πανήγυ- 
θοιν γιροσχυγήσοντες μὲν τὸν ἐκεῖσε ἅγιον διαφερόντως 
τιμώμενον, ἐνδιατρίψοντες. δὲ καὶ τοῖς ἐκεῖσε χάριτὸς τίνος 

γέμουσι. 6. Καὶ οὔπω μὲν τὸ τρίτον τῆς ἡμέρας παρώ- 
16 χηκε καὶ ἡμεῖς, ἐκεῖσε παρεγενόμεθα καὶ τὰς εὐχὰς ἀπο- 

δόνφεξ, καὶ μικρόν" σι σπιροσδιατρίψαντες. ,. ἐπεὶ καὶ μεσημ-- 

βρία ἦν, ἤδη νόστου τὲ ἐμνήσϑημεν καὶ τῷ ἡλίῳ οΝ 
καόμιενοι δείλης ὀψίας περὶ τὰς οἰκείας ἀφίγμεϑα, μιἐγ)ι- 
στὸν τὸν δὲ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἡγησάμενοι κόπον. 7. ΤῸ 

20 τὲ γὰρ μ"ἢ ἔϑος ἔχειν ἡμᾶς ἔεὶ προσταλὰιπωρεῖν. ὁδῷ καὶ 

καύμασι τό, τὸ ἀπαλωτέρων τυχεῖν σωμάτων οὐ μετρίως 
ἡμῶν ὃ καύσων καϑίκετο. 8. ᾿“1λλ᾽ ἐγὼ μὲν τότε δὴ τότε 

τῆς ἐπ᾿ ἐκείνης βλάβης ἀπηλλαττόμην" ὃ δ᾽ ἕτερος τῶν 
σὺν ἡμῖν ἀφιγμένων, μαλακωτερός τὲ ὧν καὶ εὐπαϑέστε- 

"5 ρος. ἐλεύϑερος μὲν καὶ αὐτός, ὡς ἐδόκει, ἐτύγχανε τῆς 
ἀφ᾽ ὅδοῦ βλάβης. 9. [ἡ δὲ ἐπιοῦσα ἔδειξεν αὐτὸν μεταλα- 

χόντα τινὸς ἐκ τῆς ὁδοῦ βλάβης]. 10. ᾿Επεὶ γὰρ αὐτὸν 
ἡ γαστὴρ ἔνυξεν, ἐξήει μὲν εἰς λάσανον, ὑπόμελαν δὲ οἱ 
ἢ γαστὴρ ὑπεχώρησε. 11. Τοῦτ᾽ ἰδὼν ἐκεῖνος ἀπεπάγη᾽ 

30 καὶ ἐμοὶ τὸ πάϑος ἐξήγγειλε καὶ ἐπυνθάνετο, ὅτι ὧν ἡ 
τοιαύτη βούλοιτο τοῦ διαχωρήματος “μεταβολή. 12. Εἰδὼς 
οὖν ἐκεῖνον εἰϑισμένον μὲν᾽ συνεχῶς" Ῥέμνειν φλέβα, στολ-- 

λοῦ δὲ τοῦ χρόνου παραρρυέντος μὴ χρησάμενον φῷ ἔϑει,. 

καὶ ἄλλως δὲ ϑερμὸν καὶ εὐπαϑῆ γινώσκων τὸν ἀνθροτ᾽ 

ϑέ πον, σπροσεσιτξιϑεὶς δὲ καὶ τὸν χϑιζὸν περίπατον ἔγνων᾽ 
δὴ τότε ἀκριβῶς; δι θυ θέντος αἵματος κατὰ τὴν ἐντὸς 

τῶν φλεβὼν ἐπιφάνειαν καὶ συγκαέντος, εἶϑ᾽ οἵτως ἀνϑ- 
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τλκυσϑέδτος ἐπὶ. γαστέρα, ἀνακραϑέντος τῷ ἀποπάτῳ 
καὶ συνεκκριϑέντος τὸ μετ᾽ ἐκείνην τοιοῦτον φανῆναι εἶδος 
διαχωρήματος. 18. ᾿βνταῦϑεν οὖν. καὶ τὸ περὲ τῶν οἰνω- 
σιῶν «συλλογισάμενος οὔρων ταῖς «αὐταῖς καὶ, ταῦϑ'. ὑπέ- 
βαλλον αἰτίαις γίνεσθαι καὶ δεῖ ἐῶ λόγῳ πιότεύείν. τὸν 9 
σπουδαῖον. 14. Καὶ ταῦτα μὲν ὑφ᾽ ὑγιῶν καὶ λέγεται καὶ 
φαίνεται" ἐπὶ δὲ τῶν σπυρετοῖς ἑαλωκότων οὐ μετρίοις 

τὸν μὲν ἰχῶρα τελεονάξειν ὑποδείκνυσι δοῦ αἀἴματος, σή- 
σδόϑαι δ αὐτὸν ἤϑη καὶ συγκάεσϑαι. καὶ προς χολῆς ξαν- 

ϑῆς εἶδος ταύτῃ. μεϑίστασϑαι.. 1ὅ. Τ᾽ αὕτα τοῦ καὶ ἀμφο- τὺ 
φέρων μὲν τῶν χυμῶν τὸς ἀκριβεῖς τῶν χρωμάτων ἐκηνές. 

φευγεν ἰδέας μηδὲν ἔτε «ελοῦν ἴδίον" τὸ δ᾽ οἰνωποὸν οὕτω 

καλούμενον κατεσκεύασε χρῶμα μιδταβεβλημένου αἴμιατος 

εἰς χολήν. καὶ ὃ μὲν περὶ οἴνωστοῦ χρώμάνος λόχοι οὕτω 

σῶς ̓ ἀποδίδοται. ἷ ᾿ τρί 15 
ΠΥ 

τὴ Κεφ. {΄.. Περὶ αἰτίας οὔρων. χυανῶν. ο΄ Δα, 

1. Τό δὲ κυανοῦν ἔτι στορρωτέρω τοῦ συῤιμέερου. τε-- 

φυκχὸς χρώματος καὶ μείζονος τουύχηκεν ἀλλοιώσεως. 
Ψι 1ῆε γάρ τοι ξανϑῆς χολῆς συμμέτρου γεγονυίαρ σύμ- 

μετρ᾽ ἂν καὶ τὰ οὖρα προβαίη. 8. Καϑ' ὅσον δ᾽ ἂν αὕτη 9 

ἀλλοῖα τοῦ προσήκοντος ἐχστᾶσα. γένηται καὶ «σὰ οὖρα 

δείκνυσι μεταβαλλόμενα καὶ δὴ τῆς τοιαύτης ἰἐξοπαωμένης 

χολῆς καὶ ἰωδουὸ οἷον γεγενημένης καὶ βραχείας τινὸς «ἧς 

ῥοσίῆς δεομένης. ἐς τὴν τοῦ; Ῥελάγχολριοῦ χυμοῦ. ἐδέων 

παὶ διαδρᾳμούσης “τὸ φλεβώϑδες. γένος: τὰ κυανὰ τοῦ; ̓χρώπ ὦ 29 

ματος ἀξροδίδοται..... τὰν ῥῶ. 

ἀφδρυ φαΐ, ᾿ εὐσᾳ αἰδὼ οὔρων τὐδωνενν πον 

ἢ “Τῶν. δὲ. χλωρῶν οὕτω 'καλουμένων χρωμάτων ὅσα 
μὲν διὰ. τηκεδόνα᾽ γίνεται τῆς σιϊμεδλῆ ς΄ διαφανέστερά τ. καὶ 
πρὸς τὸ ἐλαιῶδες χρώμια διασκοδάξεται. ἢ. Γίνεται δὲ τοι- τὖ 

 αὔτα᾽ δι᾿ ἐπιμιξίαν' ἀοῦ ἀπὸ πιμελῆς συντήγματος. ἐλαιώ- 
δοὺς ἤδη) γέγονόγος διὰ τὸ τοῦ πυρετοῦ παριόν.. 8. Ὅσα 

δ᾽ αὖ πρὸς τὸ μιδλάντερον ἐπιρῥεῖτει σκιαυγῆ, “μὲν καὶ Χλδη 
οἰζοντα,, πλῆϑος δ᾽ ὑποφαίνει καὶ πάχος τῆς ἰώδους τε καὶ. 
ἐσατώδους οὕτω καλουμένης χολῆς. 4. Πάνυ μὲν γὰῤ' αὖ-- 9 
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ται χλωραί; βραχείας δὲ τινος τῆς μεταβολῆς δεόμεναι, 

σιρός γε τὸ μελαγχολικὸν εἶδος" ἐντεῦϑεν γάρ τοι μέλανα 
γίνεται τῶν. χρωμάτων. ὅ. Καὶ χλωρὸν μὲν ὡς εἴρηται 
δὲ ἐπικρανείας αἰσχίστης γίνεται χολῆς κατά τὸ τὸ ποσὸν 

5 καὶ τὸ ποιὸν ἐπαυξηϑείσης" ἤδη δὲ καὶ πρὸς γέ τ ἐπει- 

γομένης εἶδος χολῆς. 

Κεφ. ιβ΄. Περὶ φαιῶν καὶ πελιδνῶν καὶ μελάνων οὔρων. 

1. Τὰ δὲ φαιὰ καὶ πελιδνὰ καὶ μέλανα διά τὸ ψύξιν 
καὶ χυμὸν γινόμενα" μέλανα τῇ μὲν διαφορᾷ τῇ πρὸς ἀλ- 

ιοληλα, καὶ τὴν ποσότητά τὸ καὶ τὴν ποιότητα δείκνυσι 
τῶν τὰ τοιαῦτα γρωνγύντων χυμῶν. ἢ. Τὴν ἑνότητα δὲ 
φῷ ὁμοειδεῖ --- ἑνός τε γὰρ εἴδους κεκοινωνήκασι χρώμα- 
τος, καὶ οὐκ ὀλίγην ἔσχον τὴν πρὸς ἄλληλα διαφορὰν τῇ 
ἐπιτάσει τε καὶ ὑφέσει τοῦ χρώματος. 8. Πλὴν οὖδ᾽ ἀεὶ 

τ» ταῖς αὐταῖς τὰ πάντα γίνεται αἰτίαις, «ἀλλὰ καὶ ἑτέρως. 
4. Τὰ μὲν γὰῤ φαιὰ διὰ ϑερμότητα οὐκ ἄν οἶμαι τοι-- 
αὕτα γένοιτ᾽ ὧν ὥσπερ οὐδὲ τὰ πελιδνά, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν διὰ 
ψυχρότητα, ὁτὲ δ᾽ αὖ διὰ χυμόν τινὰ μέλανα. ὅ. Τὰ δέ 
γε πελιδνὰ καὶ τῶν φαιῶν φ“τοπλεογέκτηπε, τῷ καὶ διὰ πλη- 

20 γὰς ἐνίοτε καὶ μάστιγας ἐσιτεϑείσας τἀνϑρώπῳ τοιαῦτα 

γίνεσϑαι, τὰ μέλανα δὲ τῶν χρωμάτων καὶ διὰ ψυχρό- 
φητὰ ἐπιταϑεῖσαν πάνυ καὶ διὰ ὑπερβολὴν ϑερμότητος 
ἐπιρροήν τὸ χυμοῦ τοῦ μέλανος καὶ νέκρωσιν ἐσχάτην. 
ὁ. Καὶ ταῦτα μὲν κἀν τοῖς περὶ διαγνώσεως, ὡς οἶμαι 

6 εἴρηφαι, νῦν δ᾽ ἐπιϑήσομεν καὶ τὰς αὐτοῖς νομιζομένας 
εὐαρμόζειν αἰτίας. ἢ. Τὰ μὲν οὖν πελιὶδνὰ διὰ πληγὰς 
γινόμενα πολλὴν κατηγορεῖ τοῦ αἵματος τὴν νέκρωσιν γε- 

γονέναι. 8. Τῶν γὰρ πληγῶν διασπασασῶν καὶ νεκρῶσα-- 
σῶν τὸ αἷμα, εἰς ὑπόμελαν δὲ εἴωϑε »εκρούμενον τὸ αἷμα 

30 μεταχωρεῖν, ὀψέ “018 Ὑ ἀποκριτικῇ ϑυγάμει φοῦτο διὰ 
γαστρὸς: ὠϑούμενον καὶ τῶν οὔρων τοιαῦτα καὶ τὰ οὖρα 
δείκνυσι παὶ τὸ διαχωρούμενα. 9. ᾿Ενίοτε δὲ ἐφ᾽ ἑνὶ τῶν 
πόρων τὴν ὁρμὴν λαβών, τὸν ἕτερον ἀφῆκε καὶ δεῖ τούτῳ 
φῷ λόγῳ σημειοῦσϑαι. 10. “Α' γὰρ οὐκ ἔσχε δεῖξαϊ τὰ 

8. οὖρα, ἡ γαστὴρ διαχωροῦσα ἔδειξε ὥσστερ καὶ τοὐὔμεταλιν,. 
ἅ μὴ ἡ γαστὴρ δεικνύειν ἔτυχε, ταῦτα τὼ οὖρα δείκνυσι. 
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11. Καί ποτε αὐτὸς λευκὰ τε παὶ λεσιυτὸ τεϑεαμένος οὖρα, 
χολώδη πάνυ εἶδον διαχωρήσαντα ὥσπερ καὶ λευκὰ διαχω- 
ρούσης ἄλλοτε γαστρός, οὐκ ὀλίγην εἶναε τὴν χολὴν τῷ 
σώματι τὰ οὖρα ὑπεδείκνυον. 12, ᾿“λλὰ τοῦτο μὲν τοῦ 
διαγνωσεικοῦ μᾶλλον μέρος ὄν, ἐν ἐκείνῳ δὴ καὶ λελέχϑω. 5 
ἡμεῖς δὲ τῶν ἑξῆς ἐχόμενοι λέγωμεν. 18, Τὶ τοίνυν φαιὰ 
καὶ πελιδνὰ καὶ μέλανα κατηγοροῦσι μὲν αὐτῶν καὶ τὴν 
χολὴν ὡς χρώσασαν τὴν μέλαιναν, προσεπεμαρτυροῦσι δὲ 
καὶ ψῦξιν καϑάπερ καὶ ϑερμότητα. 14. ᾿Επὶ μελάνων 
οὔρων μέντοι. ὅτε δὲ φύξις εἴωϑε μελαίνειν τοὺς χυμοὺς τὸ 
καϑάπερ καὶ ϑερμότης ἄμετρος, μαϑεῖν ἐστὰν ὧδε. 
δ. ΨῬῦξις μὲν γὰρ τῷ συνάγειν τε καὶ πυκνοῦν, καϑάπερ 
κασεὶ τῶν νεφρῶν ἔστιν ἰδεῖν ὁσημέραι. 16. Καϑόσον γὰρ 
ἂν ταῦτα πύκνωσιν προσλαμιβάνηταε, καὶ μέλανα μᾶλλον 
διαφαίνεται τοῦ διαφανοῦς ἀποχωροῦντος, οἷον τῇ πυκνώ-- 10 
σει, οὐχ ἧττόν. γε μὴν καὶ διὼ νέκρωσιν ἐκ ψύξεως εἰώ-- 
ϑασι μελαίνεσϑαι τὰ οὖρα" οἰκεῖον γάρ τοι τοῦτο στέφυκε 
φὸ χρώμια τῶν Ψενεκρω μένων ἤδη σωμάτων. 17. ᾿Επεὶ γὼρ 
ἀντικεῖσϑαι λέγεται ζωὴ ϑανάτῳ, πάντως ὧν ἀντιτεϑείη 
φᾷ τοῖς ζῶσι τοῖς νεκρωϑεῖσιν ἴδια καὶ κατὰ τὸ εἴδη καὶ 30 
σοιότητα καὶ χρώματα. 18. Καὶ τοίνυν εἰ ὑσιόλουκά τε 
καὶ ὑπόπυρρα τοῖς ὑγιέσιν ἀποδίδοται, τίνα ἂν ἀποδοϑείη 
οἰχειότερα τοῖς ἤδη νεκρουμένοις, εἰ μὴ τὸ μέλανα τὸ 

πάντων αἴσχιστον ὡς κληρωσάώμενα χρώμα. 19. Θὲρμότης 
γε μὴν εἴωϑε μελαίνειν τὼ οὖρα τῷ οἷον ἐξοτιτᾷν τὸ καὶ 35 
συγκάειν τὴν ἐν φλεψὶν ὕλην, ὥσπερ δῆτα κἀπὶ τῶν 
ἐσβεσμένων ἀνϑράκων φαίνεται. 30. Καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τῇ 
τοῦ πυρὸς ὑπερβολή. διεμελάνϑη «ἢ παρὰ σφίσιν οὔσῃ 
ὑγρότητι ταύτην. 21. Παραδεξάμενα ἴδης δ᾽ ἂν ὁσημέραι 
τοὺς μὲν πελιδνούς τε καὶ μέλανας ὠκροτέρους γεγονότας 30 
διὰ τὴν τῆς τοιαύτης ψύξεως ἐπικράτειαν, τους δ᾽ ἄνϑρα- 

κας οὕτω καλουμένους ἕλκη πονηρά, ῥέποντας ἤδη πρὸς 
«ὃ τοῦ χρώματος μελάντερον τῇ τῆς ϑερμότητος ἀμετρίᾳ. 
22. ᾿Εγώ γε μὴν καί τι τοιοῦτον μέμνημαι ἰδὼν περὶ τὸ 
ἐωατρεῖον Θαμίζων. 38. ἽΗκέ «σις ἀμίδα κομίζων, ἐν ἢ 35 

φαιόν τὸ καὶ ὑπόλετιτον οὖρον ἐδείκνυτο. ὅ γε μὴν τοῦτ᾽ 
ἐνουρήσας οὔτ᾽ ὀρϑῶς βαίνειν ἴσχυε σπτολλῷ γε συγκοπτό- 
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μενος καὶ οὐ μετρίων ἤσϑετο περὶ τοὺς νεφροὺς ἀλγηδόξ 
γωψ" ἔφασκε δὲ πρότερον μετρίως πὼς ἀλγήσας τοὺς νε- 
φροὺς φλέβα τε τεμεῖν καὶ ἱκανῶς ῥυῆναι τοῦ αἵματος. 

34. ᾿Βκεῖϑεν δὲ αἱ ὀδύναι ἐπὶ τὸ σφοδρότερον. προϊοῦσαι 
ὁστονηρῶς οὕτω διέϑεσαν τὸν ἄνϑρωπον. 30. ἫΝ δ᾽ ἄρα 
φῷ «τε χειμέριος μὲν ἡ ὥρα, τύχη δέ: τινε καὶ πλέον τοῦ 
σιροσήκοντος. ἐσφόδρύνετο. -20. ᾿Εγὼ μὲν οὖν ταῦτα ἰδών 
χε καὶ πυϑόμενος οὐ μετρίαν «ινὼ τὴν ψύξιν εἶναι κατα- 
στοχασάμενος τοῖς ϑερμοτέροις ἔφασκον. δεῖν χρήδασϑαι. 

10 27. “)χεῖν. δὲ ᾿ϑέμις. τὰ τοιαῦτα σκέσττεσϑαι καὶ 'μανϑά- 
ψέιν ἔχειν, ὡς ὑπερβολὴ Ψυχρότητος. φοιαῦτο πολλάκις 

οὖρα δείκνυσιν." 28, ᾿«Ιλλ᾽. ὁ μὲν. στερὶ: αἰτίας. χρωμάτων 
λόγος ἀρκούντως οἴμαι ῥηθεὶς ὧδέ πη καὶ παυέσϑω, καὶ 
ἄλλων ἐν τοῖς “τἐρὲ αἰτίας οὔρων τεϑεωρημένων φήτημά- 

15 των καὶ ἐφ᾽ ἑαυτὰ τὸν λόγον ἐπισπωμένων. 39.. Τῶν μὲν 
οὖν. καϑ᾽ ἕκαστα γινομένων ἀποδιδόναι τὰς: αἰτίας: μακροῦ 
φε οἶμαι δεήσει λόγου καὶ οὐ πάνυ ὡς οἶμαι ἀκριβωμένου 
ἀποιΐσεὶ τῶν κατὰ μέρος μῇ πώ: τινε διωρισμένων μέτρῳ 
καὶ ἀριϑμῷ. 30, Ἔπειτα. δὲ χαϑολικοῖς. εἰσε""διορισμοῖς 

90 ὡς: οἷον τ8 ἦν τὼ γενικώφτερα διορισαμένοις καὶ τος ἐσ 

αὐτὰς ἀποδιδοῦσιν. αἰτίας τὰ πὰτα. μέρος. αὖϑις ἐξετάξειν 

«ῷ λόγῳ περιττὸν ἂν ἴσως δόξειεν, καἀκδίνων. ὥσπερ ἐν 

τοῖς» κἀϑολιμιοῖς "ἐμ ιερεειλημένωψι. διορισμιοῖς. 31. ᾿βηὶ 

«οὕτοις δὲ. προσήκει: «οὔ «τἐρὶ "συστάσεως ἀψομένῳ λόγου 
55 καὲ τὸς ἐΐ: ἐυρξγερφιι τήν. ἐρβχοιῥοδρννκ θαι αἰτίας. 

κι ἀν Ὁ εχ. πρὶ αὐγέωας τῶν τατὰ τὰ οὖρα. συστάσεων. ᾿ 

ΗΝ ιχυοῖν τοίνυν οὔσαιν ταῖν δρασνικαῖν τὸ καὶ᾿ ποιη- 

φιχαῖν σποιοτήταιν, δυοῖν δ᾽ αὖ ταῖν “ταϑητικαῖν, ἐφ᾽ ἑκά- 

᾿οτη τούτων ἤτοι ἐπικρατούσῃ ἢ ἐπικρατουμένη πιῶσα πέψις 
[30 καὺ αστεϊμέα γίνεται, ἐφ᾽ αἷς δηλονόκσι -καὶ τῶν συστάσεων 

φὰ εἴδη συνίστανται. 32. Πέψις γάρ τοι κατὰ τὸν εἰπόντα 
φιλόσοφον υφελδίωσις ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ καὶ οἰκείου. ϑερμοῦ 
ἐκ τῶν ἀντικειμένων, πρϑηφίκωνν φαῦτα δ᾽ ἔστιν᾽ ἐν δίκεία 

ἐξ ἔν ἑκάστῳ. ὕλη. 8. ὦ )ταν: γὰρ τίεφϑῇ, φέλειον γέγονε καὶ 
36 ἥ "ὠρχὴ τῆς τελειώσεωρ!. ὐπὸ ϑερμότητος οἰκείας, συμβαίη, 

κἂψ' διά τίνος τῶν: ἐκτὸς ̓ βοηϑείας συνεϑειτελεσϑῆ. 10 δὲ 
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φέλος εἰς οἰκεῖόν τι καὶ ὡρισμένον εἶδος τὴν ὕλην μετα-τ- 
γαγέσϑαι. 4. ᾿Δπεψία δ᾽ ὧν συμβαίη διὰ τὠναντία τού-- 
φων τῷ μὴ δηλονότι τὴν ὕλην ἐπικρατεῖσϑαι τῇ φυσικῇ 
ϑερμότητι ἤτοι διὰ τὴν αὐτῆς ἢ μοχϑηρίαν ἢ ὑπερβολὴν 
ἢ καὶ τῆς ἐμφύτου ἀτονίαν ϑερμότητος δι᾽ οἱανδήτινα ἐστι-- 5 
χρατήσασαν δυσκρασίαν. ὄὅ, ᾿Επεὶ τοίνυν, εἰ συνελόντα 
μἐἰ8 δεῖ φάναι, πέψις ἐστὶν ὑπὸ ϑερμότητος οἰκείας τῆς 

ὁποιασοῦν ὕλης εἰς οἰκεῖον τῷ πέττοντε ταύτην εἶδος 
ὡρισμένον μεταβολή, δῆλον ἂν εἴη ὡς ἡ ἐν συμμέτρῳ τῇ 
συστάσει τῆς ὕλης μεταβολὴ δι ἐπικρατείαν ἂν συμβαίη τὸ 
τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος. 6. .πόταν γάρ, τῆς ὕλης οὐ- 
σης συμμέτρου, ἡ φυσικὴ ταύτης ἐπικρατήσῃ ϑερμότητος, 
ἢ τε πέψις κατὰ τὸν ἑαυτῆς ἀποδίδοται λόγον καὶ αἱ τῶν 
περιττωμάτων ἐκκρίσεις τὴν ἀναλόγως ἀπαιτουμένην ἀπο-- 
λαμβάνουσι σύστασιν. Ἴ. Καὶ τοίνυν σύστασις οὔρου 15 

συμμέτρου ἐπιφαινομένη καὶ τὴν πέψιν ἀρχούντως ἐπε- 

γεγονέναι δηλοῖ. καϑ'΄ ὅσον δ᾽ αὖ αὐτὴ τοῦ συμμέτρου 
λείποιτο καὶ τὰς πέψεις διημαρτῆσϑαι τοῦ τελείας εἶναι 
δηλοῖ καϑ'᾽ οἱονδήτινα διαπεσούσας τρόπον. 8. ᾿Επεὶ δὲ 
φά τὸ λεπτὼ καὶ παχέα τῶν οὔρων καὶ ὅσα δηλονότι τὴν 30 
σύμμετρον ἐκπεφευγότα σύστασιν φαίνεται, οἱανδήτιναω 
μὲν ἑτέραν εἴληφε σύστασιν, ἀπεψίαν δὲ κατηγορεῖ τῆς 
φύσεως, χρεὼν ὧν εἴη κατὰ τὴν ὁμολογίαν ἀποδεδωκέναι 
καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις νομιζομένας αἰτίας. 9. Ὅτι μὲν οὖν 
οἰκεῖω ϑερμότης ἐπιχρατοῦσα τῶν εἰσαγομένων τροφῶν τε 25 

καὶ πομάτων, ἔτι τε τῶν ἐντὸς χυμῶν τὰς κατὰ λόγον 

πέψεις ἐργάζεσϑαι πέφυκε, ἂν τι δὲ τύχῃ διαμαρτοῦσα 
καϑ' οἱονδήτινα λόγον ἀπεψία τις ἐπὶ τούτων γίνεται, 
ἤδη που λέλεκται. 10. Καὶ τὰ μὲν λεπτὰ τῶν οὔρων 
ἐπιφαινόμενα., διαπεεπτωκυῖαν τὴν ἔμφυτον ὑποφαίνει τοῦ 30 
φιροσήκοντος ϑερμότητα, ἤτοι δὲ τῷ κεκρατῆσϑαι ὑπὸ τι- 
ψος ἀξιολόγου ψυχρότητος ἢ τῷ τὴν νόϑον καὶ φϑαρτικὴν. 
ϑερμότητα ὑφ᾽ οἱασδήτινος ἀναφϑεῖσαν προφάσεως ἐπι- 
κρατεῖν, τὴν ἔμφυτον ταύτην καὶ φυσικὴν ἀμαυροῦσϑαί 

τὸ κχαὶ τῆς οἰκείας ἐνεργείας ἀπείργεσϑαι. 11. Ὅτι δὲ 35 
τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, μαϑεῖν ἐστι κἀπὶ τῶν ἑψημένων ἐδε- 
σμάτων. 12. Ἵττον γὸρ ἑψῆται, ἃ ἂν τύχῃ ἐν ἡλίῳ βάλ- 

Π. 7 
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λόντι σφοδρότερον ἑψόμενα ὑπὸ πυρὸς ἢ ἅπερ ὑπὸ σκιερῷ 
καὶ ἀνηλίω τόπῳ, ὥσπερ οὖν καὶ ἃ ἄν τύχῃ ὑπὸ κρυμώ- 
δει πάνυ τῷ καταστήματι ἑψόμενα ἧττον ἑψεῖταε τῶν ὑπὸ 
ϑαλπωρῆ τοῦ περιέχοντος καταστάσει. 18. ᾽Εκεῖ μὲν γὰρ 

δὴ τοῦ ἡλίου τὴν τοῦ πυρὸς ἐφελκομένη ϑερμότητα, ὧδε 
δ᾽ αὖ ἡ τοῦ σφοδροῦ ψύχους δύναμις τῇ τοῦ πυρὸς ϑερ-- 

μότητι πολεμοῦσα ἧττον τὰ ἐν αὐτοῖς ἑψόμενα παρασκευά- 
ζουσιν ἑψεῖσϑαι τῶν ἐν μὴ τοιούτοις τόποις ἐχομένων, 
ἅτε μηδενὸς τινος ἐμποδὼν τυγχάνοντος, ὥστε καὶ συμ- 

10 βαίη ἂν ἐντεῦϑεν ἄνεφϑα τελεῖν τὰ ὄψα ἔτι τὰ ἐν ὑπαί-- 
ϑρῳ οὕτω καύσωνι καὶ κρυμῷ ἑψόμενα, καϑ' ὅν ἂν χρό- 
ψον ἑψηϑῆ τῶν τὼ ὑπὸ σκιώδει τὲ καὶ ϑερμοτέρῳ οἴκῳ. 
14. μάϑοις δ᾽ ἂν τοῦτο κἀπὶ τῶν λύχνων. ἐπειδὼν γὰρ 
εείζονε μείω λύχνον προσπελάσαις, ἀπομαρανϑήσεται ἢ 

16 χαὶ οβεσϑήσεται ὃ ἐλάττων τῇ τοῦ μείζονος ἐπικρατείᾳ. 

1ὅ. Καὶ ὧδε μὲν τῇ ποσότητε μόνῃ τὰ φῶτα διαλλάξαντα 
τοῦτο πέπονθεν, ἐκεῖ δὲ καὶ τῇ διαφορᾷ τῆς ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ 
γένει στοιόφητος, ὥστε τὸ ἐξ ἀμφοτέρων δεῖ συναγόμενον 
συνελόντα τὸν συνετὸν ἀντεξετάζειν τοῖς ἐπὶ ταῖς διαμαρ-- 

30 τίαις γινομένοις πέψεως. 16, Καὶ δὴ καϑόσον ἡ πεπτική 

τε καὶ ἀλλοιωτικὴ δύναμις ὑπὸ τινος τῶν ῥδηϑεισῶν πάϑῃ 
δραστικῶν στοιοτνήτων, καὶ αἱ συστάσεις φύγοῖεν ἂν τὴν 
σύμμετρον ἐπὶ τὸ λεπτότερον σύστασιν. 17. Καὶ ταῦτα 
μὲν ἐπὶ ψυχραῖς ἐπιταϑείσαις συμβαῖεν ἂν δυσκρασίαις, 

25 μᾶλλον ὁπόταν δ᾽ οὐχὶ διὰ ἑαυτὴν ἡ πεπτικὴ πέπονϑε 
δύναμις ἢ ἔκ τινὸς δυσκρασίας, ἀλλ᾽ ἐξ ἐπικρατείας οἱασδή- 

τινος ὕλης, τότε δὴ μᾶλλον τὰ παχύτερα τῶν οὔρων ἂν 
φανείη ἐνουρούμενα. 18. Εἰκός γε μὴν τῷ χρόνῳ ἤτοι 

τῆς ἐμφύτου μαραινομένης ϑερμότητος ἢ τοὐναντίον τῆς 
380 ὕλης ἐσπιδιδούσης διάφορ᾽ ἄττα καὶ τὰ πάχη δείκνυσθαι. 

19. Καἀπειδὼν δὲ ἡ φύσις πέττειν ἐπιχειροίη τὴν ὕλην 
μήπω ταύτης πάμπαν ἐπικρατήσασα, το οὖρα ἐκ λεπτῶν 

παχύτερα δείκνυσιν. 20. “Ὅτε μὲν γὰρ εἴϑ᾽ ὑπὸ ψυχρό- 
τήτος ἐπικρατησάσης εἴϑ᾽ ὑπὸ νόϑου δηλονότι ϑερμότητος 

85 οὐκ ἐφικνεῖτο σιράττειν τὰ ἑαυτῆς καϑότι μὴ ἐπεχείρει 
πλεονεκτου μένη πέττειν, λεπτά τὸ τὸ οὖρα ὑφίοτο. 21. Καὶ 
τῆς. ἐμφύτου πολλή τις κατηγορεῖτο ἀτονία δυνώμευς. 
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22. Ὅτε δ᾽ αὖ κρατεῖν ἤδη τῆς ὕλης ἤρξατο εὐδριστον 
αὐτὴν ποιοῦσα ἢ τῷ τὴν ἐπιταϑεῖσαν ἀμιβλυνθῆναι νό- 
ϑὸν ποιήτητα ἢ τῷ τὴν λυποῦσαν ὕλην ὀλιγωϑῆναι. 
238. ᾿“ναταράττεται μὲν ἤδη τὸ περιλειφϑὲν τῆς ὕλης καὶ 
παχύνεται μετρίαν τινὰ λαμβάνον τὴν ἐπὶ τὰ κρείττω ὁ 
ῥοπήν, ἀρχὴν δὲ ἤδὴ πέψεως ὑποδείκνυσι. 34. Τῶν γὰρ 
ἐξ ἀρχῆς λεπτῶν φαινομένων οὔρων ἀλλὰ μὴ διά τινα 
ψιλὴν δυσκρασίαν, οὐκ ἂν ἡ ἐπὶ τὸ σύμμετρον ἀποδοϑείη 
μεταβολή, μὴ πρότερον αὐτοῖς ἐπιγεγονότος πάχους. 
2ὕ. ᾿Εκεῖνα μὲν γάρ, ὡς ἡ πεῖρά τε καὶ ὃ λόγος ἔδειξε, τὸ 
μεγάλην τινὰ τὴν ἀτονίαν κατηγορεῖ τῆς φύσεως καὶ μᾶλ- 
λὸν ὅσον ἢ μετὰ φαυλοτέρων χρωμάτων. 36. Τὰ δέ γε 
σαχέα μάχην τινὰ τῆς φύσεως καὶ ἀγῶνα πειρωμένης 
ὥσπερ ἐπικρατῆσαι τῆς ὕλης καὶ ἤδη ἴσως ἐπιχρατούσης, 
εἰ μή που καὶ αὐτοῖς τὰ πάχη ἄμετρα διαφαίνηται. ἐν-- 15 
φαῦϑα γὰρ εἰκὸς ὑφ᾽ ὕλης ἐπιερατουμένην τὴν φύσιν 
τοσαύτης καταβεβλῆσϑαι. 3237. ᾿Επεὶ δὲ τινὰς εἰκὸς ὦντι- 
λέγοντας φάσκειν, οἷς εἰ τὰ λεπτὰ ἐσχάτης πέφυκεν ἀπε- 
ψίας, τὰ δὲ σύμμετρα ἀρίστης πέψεως, ἔδει τὰ ὑπόλεπτα 
ἀλλὰ τὰ μὴ παχέα φαίνεσϑαι τῆς ἐγχειρήσεως τῆς φύσεως Ὁ 
σύμβολα. 38. “Ῥητέον τοίνυν καὶ πρὸς ἐκείνους τὰ δέ- 
ὄντα καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς συστάσεσι ψομιζομένας ἀνακα- 
λυπτέον αἰτίας. 39. ᾿Επεὶ τοίνυν τῶν ὑπὸ νόσου κεκρα- 
τημένων ἀνθρώπων οἱ μὲν διὰ ψιλήν τινα ἐπιταϑεῖσαν 
δυσχρασίαν πάσχουσιν, οἱ δ᾽ αὖ δὲ οἱαςδήτινος ὕλης πλε-- 35 
ονασμὸν τοῖς μὲν διά τινὰ δυσκρασίαν πάσχουσιν, ὥς γε 
εἴρηται ἤδη, τὰ λεπτὰ μᾶλλον ἐπιφαίνεται τῶν οὔρων. 
80. Τοῖς δ᾽ αὖ διά τινὰ πλεονασϑεῖσαν ὕλῃ» πλέον τοῦ 
δέοντος, ταῖς μὲν ἀρχαῖς καὶ ὧδε τῶν νοσημάτων τὸ 
σιλέον τὰ λεπτά, ἅ δὴ καὶ προϊούσης τῆς νόσου παχύνε- 30 
ταὶ, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐκ πρώτης τοῦ λόγου ἀφετηρίας παχέα 
φαίνεται. 81. “Ρητέον οὖν ἐφ᾽ ἑκάστῳ τούτων κατὰ τὴν 
ὁμολογίαν τὰ δέοντα. τῶν τοίνυν ἐπὶ ψιλὴν δυσκρασίαν 
καμόντων τὰ οὖρα πάνυ λεπτὰ διαφαίνεται τῆς οἱασδήτι- 
γος ἐπικρατούσης δυσκρασίας, ἧττον δ᾽ αὖ λεπτὰ διαφαί- 36 
γεται, ἀπομαχομένης ἔτι τῆς φύσεως, ὥσπερ δῆτα καὶ 
σύμμετρα κατακρατούσης τῆς ὕλης, ἀλλὰ τὰ μὲν τούτων 

γ 
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διὰ καταβολὴν ἐσχάτην τῆς φύσεως οὐκ ἐξικνουμένης τὰ 
ἑαυτῆς ἐργάζεσϑαι καὶ λείπτεσϑαι μικροῦ δεῖν τὴν ὕλην 
ἀνενέργητον. 82. Τὰ δ᾽ αὖ διὰ βραχείαν αὐτῆς ἀνάρρω- 
σιν ἐπιχειρούσης ἤδη, ἐκεῖνα δὲ δὲ ἐπικράτειαν μηδενὸς 

δποϑεν ἐμποδὼν τυγχάνοντος, συμμαρτυρήσει δὲ καὶ τῷ 

λόγῳ μεταβαλλόμενα τὰ χρώματα. 388. Καὶ διὰ τοιαύτας 

μὲν αἰτίας τῶν ἐπὶ ψιλῆ ἑαλωκότων δυσκπρασίᾳ φαίνεται 
λεσυτά τὸ καὶ ὑπόλεπτα τὰ οὔρα᾽ ἐπὶ δὲ τῶν διά τινας 
χυμοὺς πλεονάσαντας οὐχ ὑγιῶς ἐχόντων ταῖς μὲν ἀρχαῖς 

10 ἔτε λεπτὰ τὸ οὖρα φαίνεται, εμἤπω ἐπιχειρούσης τῆς φύ- 
σεως, ἅτε δὴ ὠμοῦ τοῦ πάϑους ἔτι τυγχάνοντος. καϑόσον 
δ᾽ ἂν ἢ τὼ οὖρα λεπτὰ καὶ ἡ ὠμότης καταστοχαζομένων 
συνάγεται. 84. .“Οπόταν οὖν ὠμότης ἦ τοσαύτη τῆς ὕλης, 
οὐδὲν «τε διαδίδοται ταύτης πρὸς ἔκκρισιν ἐσεεχούσης μὲν 

1" τῆς καϑεχτικῆς δυνάμεως, ταύτην ἔτι πέψιν δ᾽ ἐπιϑήσειν 

σιξιρωμένης τῆς φυσικῆς ὡς οἷόν τε δυνάμεως. 8ῦ. πό- 
τον οὖν τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχῃ καὶ μήϑ᾽ ἡ φύσις ἐξικνεῖται σεέτ-- 
τειν τὴν ὕλην, μήϑ᾽ ἡ τροφὴ καὶ πόσις ἡ χορηγουμένῃ 
ϑύραϑεν μέτροις πέψεως ἐξετάζεται, τῆς φυσικῆς δυνά- 

20 μεως ἀπομαχομένης πρὸς μείζονα, λεπτὰ μὲν διὰ τοῦτο, 
οὐχὶ παχέα δ᾽ αὖ, δὲ ἐκεῖνο τὰ οὖρα φαίνεται. 86. ᾽4λλ᾽ 
ἐπειδάν, τῆς φύσεως τῆς ὕλης ἐπικρατούσης, τὰ ὠμὰ γοῦν 
πέττηται, καὶ μάλιστα καὶ διῶ γαστρὸς καὶ οὔρων χωρεῖν 
μέλλει, ἤδη καὶ τὸ οὖρα δείκνυται κεκτημένα πάχος οὐ 

26 μέτριον. 87. “Ὑποβιβαζομένης γὰρ τῆς ὕλης ὡς πρὸς ἔξο- 
δὸν τῆς περιττῆς δὲ ἐπιχράτειάν τινὰ τῆς πεττικῆς δυνά- 
μξως, καὶ ταῦτα δείκνυται κτησάμενα πάχος, ὥστε καὶ 

σολλοί τινες ἐντεῦϑεν τὴν ἐπὶ τὰ κάτω ῥοπὴν στοχαζό-- 
μενοι τῶν περιττῶν καὶ τῆς γαστρὸς διαχωρήσεις οὐ με-- 

80 τρίὰς προέφασαν. 38. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν τοῦ προγνωστι- 
κοῦ μέρους" κακεῖσε δεῖ τηρεῖσϑαι" ἡμεῖς δὲ κἀκ τῶν προ-- 
δήλων ἐπιϑήσομεν καὶ τόδ᾽ εἰς παράστασιν. 89. Εξἰώϑεσαν 
ἐν τῇ τοῦ σώματος ἐπιφανείᾳ ὄγκοι τινὲς διάφοροι, γί- 
ψγεσϑαι. 40. Τούτων οἱ μὲν οὐδέ “ποτὲ τὲ πῦον ἤ φε πα- 

86 θαπυλήσιον ὑγρὸν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἔχουσιν, ὥσϑ᾽ ὁσάκις ἂν 
αὐτοὺς ἐπιδιέλης, σάρκας εὕρῃς ἀλλοκότους τυγχάνοντας. 
41. Οἱ δ᾽ ἕτεροι ἐπισπασάμενοι πρὸς ἑαυτοὺς ἀϑρόαν ὕλην, 
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τῷ χρόνῳ πέττουσὶ τε καὶ ἀλλοιοῦσιν εἰς πύου εἶδος, εἴϑ᾽ 
οὕτως εἴτ᾽ αὐτομάτως εἴτε καὶ τέχνῃ τὸ περιττὸν τοῦ 
σύου κενώσαντες, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανίεσαν αὖϑις. 

42. ᾿Αλλὰ τούτους μὲν ταῖς ἀρχαῖς διαιρῶν, ἐπεὶ τὸ πά- 
ϑὸς ἔτι ὠμόν, οὐδὲν ἄν ὑγρὸν ἐξέλης, εἰ μὴ τὸ φυσικῶς 5 
φοῖς μέλεσι χατεσπαρμένον αἷμα ἐν ταῖς ἀρχαῖς δ᾽ αὖ 
διελὼν τῶν πέψεων ὕφαιμον ὄψει πῦον. 48. "Αν δὲ κἀν 
φαῖς ἀκμαῖς διατηρήσας ἄτμητον τὸν ὄγκον, εἶϑ᾽ οὕτως 
ἐπιδιέλῃς, ἐπιταϑείσης ἤδη τῆς πέψεως, τὸ πῦον ὄψει 
ἀκραιφνὲς καὶ ποπέρμενον δέον. 44. Ταῦτά σε δεῖ τοῖς 10 

οὔροις παραβολήν, ὦ βέλτιστε. κἀκείνοις γὰρ ὠμοῦ μὲν 

ἔτι τοῦ πάϑους τυγχάνοντος, οὐδέν τι τοῖς οὔροις καὶ ταῖς 
λοιπαῖς ἐχκρίσεσι ἀποδίδοται, βραχὺ δέ τι ἐνακμάζοντος" 
ὁπόταν δ᾽ ἤδη καὶ ἡ ἄκμη παρῆ, πέψις μὲν φέλεια ταῖς 
ὕλαις γίνεται, πάχος δ᾽ ἤδη τὼ οὖρα δέχεται, τὴν ἐπὶ τὰ 15 
κάτω ῥοπὴν λαβούσης τῆς ὕλης. 40. ᾿Δ4εὶ γάρ τοι τῶν 
ἐμπλεόντων ὁποιωνδήτινων χυμῶν γαστρί τὲ καὶ ἐντέροις 
καί ποὺ τοῖς τοῦ ἥπατος κοίλοις, σύμβολα τῶν οὔρων 

σέφυκε τὰ παχέα. 46. Ὁπότε μέντοι ταῦτα σημαίνει ἔκ-- 
κρίσιν τῆς γαστρὸς, ὁπότε δέ γ᾽ οὐ σημαίνει, ὁ περὶ προ-- 1 
γνώσεως ἀποδώσει λόγος. 47. Εἰ συνελόντα δ᾽ ὧδέ μὲ δεῖ 
φάναι, τὰ μὲν λεπτότατα τῶν οὔρων ἐσχάτην τινὰ καὶ 
φὴν ἀπεψίαν κατηγορεῖ τῆς φύσεως, ἐπὶ μείζοσι πλήμμιε-- 
λήμασι τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος, τὰ δὲ παχυνόμενα χαὸ΄ 
τοιαῦτα μένοντα ἢ καὶ καϑιστάμιενα ἐπιχειρεῖν μὲν ἤδη 15 
τὰ πρότερως τὴν ἔμφυτον τῇ πέψει ϑερμότητα, ἐσικρα- 
φεῖν δὲ πὼς τὰ δεύτερα, μὴ μέντοι γ᾽ ἔτι ἐξικνεῖσθϑαε σ«τέ-- 
ψέως ὁλοκλήρου, εἴϑ᾽ ὑπὸ ποσότητος ἢ ποιότητος τῶν χυ- 
μῶν, εἴϑ᾽ ὑπὸ οἰκείας ἀμαυρουμένην χαυνότητος. 48. Ἐπεὶ 
δὲ καὶ δὲ ἐμφράξεις εἴρηται λεπτὰ δὴ φαίνεσϑαι τῶ οὖρα 30 
ἐξιόντα, καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις ἐπιϑενέον τῷ λόγῳ νομιζομέ- 
ψας αἰτίας. 49. Ὅταν τοίνυν ἤτοι περὶ νεφροὺς καὶ τὰ 
λοιπὰ τῶν οὐρητικῶν ἀγγείων ῆ περὶ τινὰ τῶν λοιπῶν 

μορίων τῶν ἐνδεχομένων ταῦτ᾽ ὠπείργειν σύμμετρα φέ- 
θεσϑαι; ἔμφραξίς τις ὠξιόλογος γένηται ὑφ᾽ οἱασδήτινος 35 
διαϑέσεως, τῇ στενοχωρίᾳ διολιζόμενα τὰ οὖρα, ὡς διὰ 

τρυγοίπου ἔξεισιν ἱκανῶς λεστιτυνϑέντα, καὶ οὐκ ἂν δόξειεν 
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ἀπεοικὸς, ὅπου γε κἀπὶ τῶν ὁσημέραι «οῖς στολλοῖς γινο-- 
μένων ἐστὶν ἰδεῖν. ὅ0. “Οπόταν γὰρ δή τινες ἰλυώδη καὶ 
σαχὺν οἶνον ἔχωσι, τοῦτον ἐν τρυγοίπῳ διολίσαντες πολ- 
λάκις, ἱκανῶς ἀπελέσστυναν «ὁ σιλέον ἀφηρηκότες τοῦ πά- 

δχοὺυς τῇ δωλίσει, ὥστε καὶ διαφανέστατον αὐτὸν γένέσϑαι. 
κασὶ τῶν οὔρων τοίνυν, τοίως τότε δεῖ συλλογίξζεσϑαι ὥσϑ᾽ 
ἃ ἄν συμβαίη δὲ οἱασδήτινας ἐμφράξεις λεπτὰ δήπουϑεν 
φαίνεσϑαι, τὰ ἐμφράττοντα μάλλον ἄν τὶς αἰτιάσαι τοὺς 
σόρους ἢ τὴν τῆς πετιτικῆς δυνάμεως ἀρρωστίαν. δ1. ᾽.Χ4λλ᾽ 

το μὲν περὶ πέψεώς τε καὶ ἀπεψίας καὶ προσέτε ὠμότητος 
λόγος ἱκανῶς ῥηθεὶς ὧδέ π΄ἡ κείσϑω καὶ διὰ σούτων ἴστω 

σιᾶς τις περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδάζων, ὡς αἱ μὲν τῶν συ- 

στάσεων πέψεσιν ἕπονται τῶν χυμῶν, αἱ δ᾽ ἀπεψίαις, ἐκεῖ-- 

νοι δ᾽ αὖ ὠμότησι. ὅξ. Νῦν δὲ προσήκει φάναι περὶ 
15 αἰτίας τῶν ἐν τοῖς οὔροις πάρνυφιστα μένων. ὥσπερ οὖν ἐπὶ 

τῆς κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὰ σιμὼ τοῦ ἥπατος καὶ τῶν 
προσεχῶν ἀξιολόγων ἀγγείων πέψεως καὶ ἀπεψίας αἱ τῶν 

χυμάτων σύμβολα συστάσεις μιᾶλλον σιερύκασιν, οὕτω δὴ 
κἀπὶ τῆς ἔν τῷ φλεβώδει γένει οὕτω καλουμένῳ αὐνως 

0 οἴεσϑαι δεῖν τὰ παρυφιστάμενα ῥητέον τοίνυν κἀπὶ τού-- 
των. 8. Πρῶτον μὲν περὶ τῶν συναγναφαινομένων τοῖς 
παρυφισταμένοις χρωμάτων καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς νομιζομέ- 
γας ἀποδοτέον αἰτίας, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ περὶ συστάσεώς τε 

καὶ τῆς τοπικῆς μεταβολῆς καὶ ὅσα ἐπὶ τούτοις φαίνεται. 
Ι 

25 Κεφ. ιδ΄, Περὶ αἰτίας ἐῶν λευκῶν παρυφισταμένων. 

1. “ευκὰ τοίνυν μετρίως ὄντα καὶ λεῖα καὶ ὁμαλὰ 
τὰ παρυφιστάμενα ὑγιᾶ τὴν ἐν τῇ τρίτῃ πέψει δύναμιν 
σταριστᾷ. 2. Καὶ γοὺρ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀκριβῶς πεφϑέντος 

αἵματος περιήϑημα ὑπόπυρροόν τὲ καὶ ὑπόξανϑον φαίνε-- 
30 ταῖν ἐνδέον δηλονότε τοῦ χρώσαντος αὐτὸν χυμοῦ κατὰ 

χροίαν, οὕτω δεῖ σκοπεῖν κἀπὶ τῆς ἐπὶ τῷ φλεβώδει γένει 
σιέψεως. 8. ᾿Επειδὴ γὰρ αἷμα μὲν οὐκ ἀκριβὲς ἀναδοϑ εί-- 
σῆς τὲ καὶ ἀλλοιωϑείσης περὶ αὐτὰ τὼ κολω τοῦ ἥπατος 

φῆς χυλοποιηϑείσης ἐν γαστρὶ τροφῆς γίνεται, ἀκραιφνὲς 
85 δ᾽ αὖ ἀλλοιωϑέντος τούτου καὶ τελειωϑέντος περὶ τὸ φλε- 

βώῶδες γένος, τὸ μέν ἐκεῖσε περιττῶν καὶ ἀχρεῖον οὖρον 
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οἶδεν ὃ λόγος, τὸ δ᾽ αὖ ἐνταῦϑα παρυφιστάμενον ἐν τοῖς 
οὔροις ἀπέδειξεν, ὥσπερ δῆτα καὶ ἐπὶ τῆς ἐν γαστρί τὸ 

καὶ ἐντέροις πέψεως τὼ διαχωρούμενα πέφυκε σύμβολα, 
καὶ δὴ πρὸς τὸ λευκὸν ἤδη χρῶμα τοῦ ἀκριβοῦς κεχωρη- 
κότος πύου διὰ τὴν συμμετρίαν τῆς πέψεως. 4. ᾿Επὶ5 
φούτῳ γὰρ οἶδεν αἷμα μεταβαλλόμενον μεϑίστασϑαιε τοῦ 

χρώματος νόμοις ἀλλοιούμενον καὶ μεταβαλλόμενον νόμῳ 
φύσεως, συμμαρτυρήσει δὲ καὶ γάλα χαὶ γονὴ τῷ λόγῳ. 
ὅ. ᾿Εκεῖϑεν γὰρ καὶ ταῦτα μεταβληϑέντα τοιαῦτα φαίνε- 

ται καὶ τὰ παρυφιστάμενα ἄρα τὴν ἀναλογίαν σώζοντα 10 
σιρὸς τὰ τοιαῦτα, ὑγιοῦς ὧν εἴη σύμβολα πέψεως. θ. 4ἐ- 
δεικταε γὰρ ταῦτα τοῦ ἀκριβῶς πεφϑέντος αἵματος ἐν τῷ 
φλεβώδει γένει πτεριττώματω τελεῖν" ὅσον γὼρ ὧν τὐχη μὴ 
μεταμειφρϑὲν εἰς κρείττω μεταβολὴν καὶ ἀλλοίωσιν ὥσπερ 
ἐκτρασπτὲν εἰς τοῦτο μεταβάλλεται τὸ εἶδος ὑπὸ τῇ φυσικῇ 15 
κρατούσῃ δυνάμει. 7. Διὰ ταῦτα τοίνυν λευκὸν ἂν δι- 
καίως ὀφϑείη τε καὶ δηθείη τὸ παρυφιστάμενον, οὐ μὴν 
ἐπιτεταγμένην ἔχον γε τὴν λευκότητα, ὅτι γε μήδὲ κατὰ 
πῦον μεταβέβληται. 8, Ἦ γὰρ ἄν καὶ τὴν αὐτοῦ σύστα- 
σιν ἀπειληφὸς ἦν, καὶ τοιοῦτος μὲν ὧν δ᾽ λόγος τῷ κατὰ ὁ 
φύσιν ἀποδοϑείη χρώματι. 9. Ὅσα δὲ ἐπιτέταται εἰς λευ- 

κότητα φλεγματώδων χυμῶν μᾶλλον ἔγγονα πέφυκεν ἢ 
αἴματος ἀτελοῦς εἰς τὸ ἀνάλογον τῷ πύῳ μεταβελημένου 
ἐπικρατείᾳ τῆς ἀλλοιωτικῆς δυνάμεως. 

Κεφ. εὐ. Περὶ αἰτίας τῶν ὑπώχρων καὶ ὠχρῶν καὶ χολώδων 25 

παρυφισταμένων- 

1, Ὅσοις δὲ τοι ὕπωχρα καὶ ὠχρὰ καὶ χολώδη φαίνε-- 
ται τὰ χρώματα διὰ τοιαύτας ἂν αἰτίας τούτοις ὀφϑείη, 
ὁπόταν τις τοιοῦτος πλεονάσας χυμὸς ἤτοι τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ διαφϑαρέντος εἰς χολώδη τινὼ καὶ ἀλλόκοτον στοιό-- 30 
τητὰ ἢ διὰ πλείω προσφορὰν τροφῆς ἰδίως αὐτὴν γεννώσης 
ἢ διὰ τοιούτους χυμοὺς ἐντὸς ἀκμάσαντας ἢ δὲ οἱανδήτινα 
σ«ταροσιλησίαν διάϑεσίν τε καὶ δίαιταν τὰ αὐτὰ τούτοις 
ποιοῦσαν, μη} ῥᾳδίως δ᾽ ἡ φύσις ἔχῃ ἀποδιωϑεῖσϑαι πᾶσαν 

ψὴν τῶν τοιούτων διαφϑορὼν χυμῶν ἦτοι τῷ χρόνῳ. κα- 35 
μοῦσα ἢ τῷ πλήϑει νικηϑεῖσα συναναδίδοται μὲν ὃ τοι- 
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οὔτος τῇ τρίτῃ πέψει χυμὸς χολώδης. . Συμφϑαρεὶς δὲ 
καὶ οὗτος τῷ αἵματι καὶ συναναδοϑείς, ἐπὲ τῷ φλεβώδει 
γένει, ἀποχρουσϑεὶς δ᾽ ὅσον οἷόν τε ἐκεῖϑεν ἐν τοῖς οὔροις 
φὴν ἐπικρατοῦσαν ἐκεῖσε τῶν χυμῶν «ποιότητα τοῖς παρ-- 

5 υφισταμένοις δηλοῖ. 8. ᾿Εκ γὰρ τῶν ἐκκρινομένων καὶ 
τὰ προσλαμβανόμενα δοκιμάζεται, ὥστε δεῖ διὼ πάντων 
τούτων ἰόντα τὸν ἐπόπτην τῆς φύσεως μέτρον χρωμάτων 
ψ8 καὶ συστάσεων, ἔτει τὸ παρυφισταμένων καὶ τὸν ἐπὶ 

τούτοις καϑ' ἕκαστον ἐξετάζοντα καὶ τὸς ἀναλογίας ὠνα- 
τοδοῦντα οὕτω τὰς ἀποφάσεις ποιεῖσϑαι καὶ μέτρια ἄν ἴσως 
οὕτω τις ποιῶν οὐ σφαλοίη οἶμαι τοῦ δέοντος. 

Κεφ. ις΄. Περὶ ὑπερύϑρων. καὶ ἐρυϑρῶν καὶ ὑφαίμων 
παρυφισταμένων. 

1. Περὶ δὲ ὑπερύϑρων τὸ καὶ ἐρυϑρῶν καὶ προσέτι 
15 φαίμων παρυφισταμένων τοσαῦτά ἐστιν εἰπεῖν, ὅσα καὶ 

μι διορισαμένων ἀπ᾽ αὐτῆς μαϑεῖν ἔστι τῆς αἰσϑήσεως. 
2. ᾿Επειδὰν γὰρ ὃ αἱματικὸς ἀναδοϑεὶς οὕτω χυμὸς ἐπὶ 
φὴν κρείττω πέψιν, ὅσον ἂν δόξαν μὴ προσληπτέον, ἀτυ-- 
χήση τῆς κατὰ φύσιν μεταβολῆς τῷ μὴ κχρατεῖσϑαι ὕτοι 

20 διὰ πλῆϑος ὑπερβάλλον τὸ σύμμετρον ἢ τῷ τὴν καϑεκτι- 
κὴν ἐκεῖσε δύναμιν ἀτονήσασαν καὶ τοὺς βελτίστους τῶν 
χυμῶν ἀσολύειν, τὰ τοιαῦτα φαίνεταε παρυφιότάμεψα. 

8. ᾿Επικρατούσης μὲν γὼρ τῆς ἐκεῖσε δυνάμεως, ῥᾷστ᾽ ἂν 
σαντα ἀλλοιωϑείη μεταβληϑέντα, κατά τι δὲ πεπονϑυίας 

25 καὶ τὰ παρυφιστάμενα παρατραπέντα τοῦ ὑγιοῦς φαίνεται. 

Κεφ. ιζ΄. Περὲ αἰτίας ὀρφνωδῶν καὶ μελάνων οὔρων. 

1. ᾽᾿Ορφνώδη δέ γε μὴν καὶ πελιδνὰ καὶ μέλανα δια-- 
φαινόμενα ἤτοι διὰ νέκρωσιν τῆς ζωτικῆς δυνάμεως --- εἰς 
φοιοῦτο γὰρ εἶδος ὁ νεχρωϑεὶς χυμὸς μεταβάλλεται --- ἢ 

30 διὰ τὸν μέλανα χυμὸν ἐκεῖσέ ποϑὲν ἀναδραμόντα ἢ γεν- 
ψηϑέντα, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ τοῖς οὔροις παρυφίστασϑαι παρ- 
ἀρρυέντα ἢ διὰ νεκχρωϑέν σὲ καὶ μεταβληϑὲν αἷμα καὶ 
τοῖς οὔροις συνδιαδοϑὲέν. ὃ. Ὅποταν γὰρ ἤτοι συναῦα- 
δοϑεὶς τῷ αἵματε ὃ μελαγχολικὸς οὗτος χυμὸς τῷ τὴν 

36 ὀποκριτικὴν ἀτονῆσαι δύναμιν μέχρε καὶ τῆς τρίτης χω- 
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θήσει. πέψεως, ἐκεῖϑεν δ᾽ ἀποκρουσϑῇ ξωπύρου ἔτι τῆς ζω- 

τικῆς δυνάμεως ὄντος, συνανακραϑεὶς τῷ παρυφισταμένῳ 

φοῦτο χρώσῃ. 8. Μέτριος μὲν ὧν φαιά τε καὶ πελιδνὰ 

ὑποδείκνυσι χρώματα, δον δ᾽ αὖ εἴ 78 «ἢ ποιότητι καὶ 

φῷ πλήϑει ἐπιδοϑείη καὶ οὕτω μὲν ἂν ὃ μελαγγολικὸς ΡΩΝ 

μὸς ἀναδοϑεὶς καὶ διὰ τοιαύτην ἀποδοϑεὶς αἰτίαν φαίνε- 
φαι, ἔστι γε μὴν ὅτε, τοῦ ἀναδιδομένου αἵματος μελαγχο-- 
λιχοῦ τυγχάνοντος, ἤτοι τῷ ἐκ τοιοῦτον χυμὸν γεννώσης 
φροφῆς ἀπαρτίζεσϑαι ἢ τῷ τὴν ξανϑὴν χολὴν καὶ αὐτὸ τὸ 
αἷμα εἰς τοιοῦτον χυμὸν τῷ χρόνῳ μεταβεβλῆσϑαι ὑφ᾽ 10 
οἱασδήτιγος ἑτέρας αἰτίας οἶδε. 4. Καὶ γὰρ ὃ τὸ λόγος 
καὶ ἡ πείρα τοῦτο προσλαμβάνεσϑαι μὲν τούτου ὅσον 
ἀκραιφνὲς φῇ τρίτῃ πέψει, τὸ δὲ μεταβεβλημένον ἤδη 
στρὸς χολὴν μέλαιναν ἀποχρίνεσϑαι φῇ ἀποχριτικῆ δυνάμει 
πιροσεπικείσϑὼ δὲ καὶ τῷδε τῷ λόγῳ. ὅ. ᾿Επειδὰν γὰρ τι 
τοῦ αἵματος γεχκρωϑέντος καὶ πρὸς μέλαν χρῶμα μδχωρη;- 

κότος ἤτοι διὸ βασάνους καὶ μάστιγας ἐπιτεϑείσας ἢ διὰ 
τὴν τῆς δυνάμεως πάρεσίν τε καὶ νέχρωσιν, ἡ φύσις τοῦϑ᾽ 
ὡς περιττὸν ἐκεῖϑεν ἐξοχετεύει, τότε δὴ τότε καὶ τὰ οὖρα 
τὰ τοιαῦτα συναποκχριϑέντα παρυφιστάμενα πλουτεῖ. θ. Καὶ 20 

ὃ μὲν περὶ αἰτίας χρωμάτων λόγος ἐπὶ τοῖς παρυφιστα- 

μένοις ὧδέ πη κείσϑω, τἀναγκαῖα μόνον ἡμῶν εἰρηκότων" 
σερὶ δὲ ποσότητος παρυφισταμένων νῦν ἄν εἴη δίκαιον 

φάναι, εἶϑ᾽ οὕτω καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς ζητη- 
μάτων. 25 

Κεφ. ιη΄. Περὶ τῆς κατὰ τὴν ποσότητα τῶν παρυφισταμένων αἰτίας, 

1, Τὰ τοίνυν πλείω τῶν συμμέτρων κατὰ τὸ ποσὸν 
“«-αρυφιστάμενα «πλείω μὲν ὑποφαίνει τὴν τροφὴν τῷ σώ- 
ματι ἀναδιδόσϑαι, δώμην δέ τινα τῇ ἀλλοιωτικῇ παρεῖναε 
δυνάμει. 3. “Οπόταν γὰρ ὕλης μὲν δεούσης ἡ φύσις ἐπι- 30 
τύχη, ῥώμη δ᾽ αὐτῇ παρῇ, οὐχ ὑφίεταε τῆς ἐπὶ πλέον 
ϑρέψεως, ἀλλ᾿ ἀεὶ μὲν πρὸς φύσιν τε καὶ ἐξομοίωσιν ἐρ-- 
γάζεται, ἀεὶ δ᾽ ἕπεται τῇ ἀναλώσει ταύτῃ καὶ περιττωμά- 
τῶν σιλῆϑος οὐκ ἀγεννές. 8. Οὐ γάρ ἐστιν οὐκ ἔστιν ἐφ᾽ 
ὑποιασοῦν ἀναδιδομένης τῷ σώματι τροφῆς μὴ καὶ περιτ-- 35 
τώματι ἀποκρίνεσϑαι. 4. Τῆς τοίνυν κατεργασίας τῶν 
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χυμῶν καὶ τὰ περιττώματα πλείω τελεῖν ἀνάγκη. ὕ. Οὐ 
δεῖ δὲ λανϑάνειν, ὅτε καὶ τῆς ἀλλοιωτικῆς τὲ καὶ πεπτι-- 
κῆς ταύτης δυνάμεως ὑφ᾽ οἱασδήτινος ἀμαυρωϑείσης αἰτίας 
φιλείω τὰ παρυφιστάμδενα φέρεται. 6. ᾿“λλὰ ταῦτα μὲν 
ἤδη πρὸς πάχος χωρεῖ τὴν ἀκριβῆ πέψιν ἐκπεφευγότα, 
σδρὲ ὧν ἐροῦμεν μετ᾽ οὐ πολύ, ἐν οἷς ἂν περὶ συστάσεως 
παρυφισταμένων φῶμεν. 7. Νυνὶ δὲ περὶ ὀλιγότητος τῶν 
σ.αρυφισσταμένων ῥητέον. καὶ ταῦτα γὰρ εἴρηται ἐπί τ 

ἐνδείαις καὶ γυμνασίοις, ἐμφράξεσί τε καὶ βραχυπεψίαις 
10 γίνεσϑαι. 8. ἡ ἧς τοίνυν ϑρεπτικῆς δυνάμεως ὕλης μὲν 

ἀρκούσης ἀπορούσης, τὰ κρείττω δὲ ταύτης προσλαμβα- 
γνομένης τὰ χείρω ἀπωϑοῦνται, περιττὸν ὃν εἰ καὶ ταῦτα 
σ-ροσλαμυββάνοιτο. 9. ᾿Επειδὰν μέντοι πιροσηκούσης τὸ καὶ 
ἀκραιφνοῦς δὲ ὅλου λείστηται τροφῆς, καὶ τὰ παρυφιστά-- 

τὸ μένω τοῦ κατὰ ἀναλογίαν λείπεταε ποσοῦ" ἔν γε μὴν 

φοῖς πολλοῖς γυμναζομένοις κἄν ἢ τροττὴ πλείων ἦ, ἀλλ᾽ 
οὖν ταῦτ᾽ ἐλάττω φαίνεται τῷ κατειργάσϑαι τε καὶ λε- 
λεπτύνϑαι τὰ τοιαῦτα «σεριττώμνατα καὶ δ ἀδήλου τῆς 
διατυνοῆς χωρῆσαι, ὥστε βραχύ τε ταύτης λείπεσϑαε στε-- 

0 γοχωρηϑὲν τὴν ἔξοδον καὶ τοῖς οὔροις συνδιαδοϑέν. 
10. Οὐ καινὸν δ᾽ ἂν εἴη, εἰ τῶν πόρων ἐμφραχϑέντων τὰ 
σιαρυφιστάμενα μείω φαίνεται καὶ λεπτότερα ἀπολαμιβα- 

ψομένου τῇ στενοχωρίᾳ τοῦ παχυτέρου. 11. Κἀνταῦϑα μὲν 

οὖν ὁ περὶ ποσότητος παρυφισταμένων παυέσϑω λόγος " 
85 λεχτέον δ᾽ ἐφεξῆς καὶ περὶ συστάσεως δ ἅστινας δηλονότι 

αἰτίας. λειτά τε καὶ παχέα φαίνεταε τὰ παρυφιστάμενα. 

οὕτω γὰρ ἀποδοϑέντος «τοῦ λόγου καὶ ἡ κατὰ συνϑήκην 
τάξις ἀποδοϑείη ἄν. 

Κεφ. ιθ΄. Περὶ τῆς κατὰ τὴν σύστασιν τῶν παρυφισταμένων αἰτίας, ἐν 

380 οἷς καὶ περὺ ὀροβοειδῶν καὶ πιτυρωδῶν καὶ πεταλωδῶν καὶ κριμνωδῶν 

: παρυφισταμένων αὐτίας. 

1. Τὰ μὲν οὖν λεπτὰ τῶν “«τ-αρυφισταμένων ἀπραιφγνῆ 
μὲν ὄντα καὶ μὴ ῥαδίως μετεωριζόμενα διακινουμένης τῆς 
ἀμίδος πολλὴν τὴν ἀτονίαν τὴν ἐπὶ τῇ τρίτη πέψει κατ- 

85 ηγορεῖ τῆς φίσεως. 3. Εἰ γάρ τοι ἴσχυεν αὕτη, τάχ᾽ ἂν 
τὴν σύμμετρον αὐτοῦ παρενέϑηκεν σύστασιν. ψυνὶ δ᾽ οἷόν 
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τι περὶ τὴν πρώτην τὸ καὶ δευτέραν σεέψψεν. ἀτυχήσασαν 

ἐπισυμβαίνει. 8, ᾿Επεὶ μὸν γὰρ λεπτὰ καὶ κάϑυγρα. τὰ 

διαχωρούμενα , ὧδε δ᾽ αὖ λευκά τὸ καὶ ὑδατώδη τὰ οὖρα 

τοιοῦτόν τι καὶ ἐπὶ τῇ τρίτῃ πέψει γίνεσϑαι ἀμιαρτηϑιείσῃ 

ἴωϑε. 4. Τὰ γάρ τοι λεσυτὰὶ φῶν παρυφισταμένων οὐκ 5 

οὐόριστα τῷ ἐμφύτῳ γέγονε μὴ κρατηϑέντα ϑερμῷ. ὅ. ΓΑ 

γε μὴν λεπτὰ φαίνεται δ ὠμὸν χυμὸν λεστυνϑέντα, κα 

ϑὼς κὠν τοῖς περὶ διαγνώσεως οὔρων ἔφϑημεν εἰρηκότες, 
ὑπορρωνυμένης ἤδη τῆς ἐμφύτου γίνεται δυνάμεως, ἀπο-- 

λεπτυνούσης καὶ σχεδαννυούσης ὅσον πάχος ὕλης περὶ τὲς 1ὸ 

φλέβας καϑέστηκεν ἐξ ὠμοχυμίας. ταῦτα δὲ ὁσημέραι κἀπὶ 
«ὧν μετεωρολογουμένων δείκνυται. 6. Καὶ γὰρ κἀκεῖσε 
φοῦ μὲν ἡλιακοῦ ϑερμοῦ κρατοῦντος ὅσον πάχος στέφυκεν 
γεφώδους οὐσίας, λειιτύνεταί τε καὶ διασκεδάννυται ἐξαε- 
ρούμενον, κρατηϑέντος δ᾽ αὖ συνάγεταί τε καὶ παχύνεται τ 

καὶ πρὸς τούτοις τῇ πολλῇ μελαίνεταε συμπιλήσεε καὶ 

χείρω τοῖς ἐπὶ γῆς τὴν ἔφοδον ἀπειλεῖ. 7. ᾿“ρκέσει δ᾽ ὧν 
τὸ παράδειγμα κἀπὶ τῶν παχέων παρυφισταμένων. τοῦ 
γάρ τοι ἐμφύτου ϑερμοῦ ἠτονηκότος καὶ μὴ ῥαδίως ἐν-- 
φεῦϑεν τῶν χυμῶν κρατουμένων τ καὶ λεπτυνομένων, 30 
φοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν χυμῶν ϑερμοῦ πέφυκεν ἴδιον, τοὺς μὲν 
λεπτοὺς καὶ οἷον ἀορίστους συνιστᾷν τὸ καὶ οἷον εὐορί-- 
στους ποιεῖν τῇ πέψει, τοὺς δ᾽ ὠμοὺς τὸ καὶ παχεῖς ἀπο-- 
λεσιτύνειν τὸ καὶ πέττειν, τὸ πάχος ἐν τοῖς παρυφισταμέ- 

ψοις συμβαίνει φαίνεσθαι. 8. Ὅσα γὰρ τῶν ἀναδιδομένων 25 

μὴ φϑάσῃ νικηϑέντα τῇ πέψει δὲ οἱουσδήτινας λόγους, 
ἤτοι πάμσταν λεπτὰ φαίνεται ἢ πάχος ἔχοντα ἐκπειρευγότα 
δηλονότι τὸ ἐπὶ τῇ πέψει σύμμετρον. 9. “ΖΔ δὲ τῆς φύ- 
σεως ἐκεῖσε τὰ περιττὰ ἀπωϑουμένης λόγῳ κρίσεως πάχος 

ἔχοντα παρυφιστάμενα φαίνεται, διὰ ῥώμην μᾶλλον τῆς 30 

ἀποχριτικῆς δυνάμεως γίνεται, τὰ φαῦλα καὶ ἀρχεῖα πάνυ 
διωθουμένης ἐκεῖ ποῦ τὴν ὁρμὴν εἰληφότα. 10. “4 γε 
μὴν δ ἀπόκρισιν «τύὐου τιάχος ἔχοντα παρυφιστάώμεγνα φαί-- 
ψεται, ὅπως μὲν ἂν διαγνωσθεῖεν, ὃ περὶ διαγνώσεως 
ἔσχε λόγος, τὴν δὲ αἰτίαν ὃ περὶ πέψεως ἀποδώσει. 35 
11. Ὅσα μὲν γὰρ ἀκριβῶς πεφϑέντα φαίνεται, τὴν σύμ- 
μίδερον ἀπολαμβάνει κατὰ γένος σύστασιν, ὅσα δ᾽ αὖ 
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ἁμαρτηϑέντα τύχη, ἤτοι λεπτότερα ἢ παχὐτερὰ δείκνυται, 
ἔνϑεν τοι κἀπὶ τῶν πυοποιουμένων σύμμετρον ἄν δόξειε 
σι΄ῦον τὸ τῇ πέψει κρατησάσῃ γινόμενον, ὃ παχύτερον μὲν 
παντὸς παρυφισταμένου φαίνεται, λεπτότερον δ᾽ αὖ στε- 

ἐπηγότος αἵματος. 12. ᾿Ζ“λλὰ τὸν περὶ πύου λόγον καὶ 
ἄλλοτε ἂν τύχης μαϑών, ὥσϑ᾽ οὗτος μὲν ἀφείσϑω, μὴ 
πάνυ χρεῶν ὃν αὐτὸν εἰρῆσθαι" ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ περὶ συστά-- 
σεως τῶν ἐν οὔροις παρυφισταμένων τὸν λόγον ποιού-- 
μεϑα, εἰκότως ἄν καὶ περὶ ὀροβοειδῶν καὶ πιτυροει-- 

10 δῶν, στεταλωδῶν τε καὶ κριμνωδῶν φαίημεν ὑποστάσεων. 
18. “ποῖαι μὲν οὖν εἶσι τῷ εἴδει αὗται, ὃ περὶ διαφορᾶς 
οὔρων ἔσχε λόγος" ὅ,τι δὲ βούλονται, ἐν τοῖς περὶ διαγνώ-- 
σεως εἴρηται. νυνὶ δὲ τὰς αἰτίας ἐπιϑώμιεν «τὸν λόγον 

ἀπαρτίζοντες πάντοϑεν. 14. .Οπόταν τοίνυν ἐπὶ τοσοῦ-- 
1ὅτον τῆς σαρκὸς καϑίκηται ὃ πυρετὸς ὡς ἤδη ταύτην ἀπο- 

κφαίειν τὲ καὶ τήκειν τῆς πιμελῆς προαναλωϑείσης ὑπὸ 

τῷ τῆς ἀμίδος ὑφιζάνει πυϑμένι, ὅσον ἄν τύχῃ τῆς σαρ- 
κώδους δαπανηϑὲν οὐσίας" οὐ γάρ τοὶ οἷδε τὸ τοιοῦτον 
ειδτεωρίζεσϑαί τε καὶ ἀποπλανᾶσϑαε ῥᾳδίως, καϑάπερ ἐπὲ 

30 τῶν παραπλησίων τῷ εἴδει τούτῳ παρυφισταμένων συμι- 

βαίνειν εἴωϑεν. 1ὅ. ᾿«41λλ: ἀεὶ τῷ πυϑμένι προπέφυκε 
φυσικῷ τινι προσιζάνον τῷ βάρει. καὶ ὧδε μὲν ὅτε μέρους 

ἀδιασυλάστου καὶ παχυμέρους ὃ πυρετὸς καϑίκετο, καὶ τὰς 
ὑποστάσεις τοιαύτας ἀπέδωκεν. 16. ᾿Επί γε μὴν τῶν πι- 

25 τυροειδὼν ὑποστάσεων, καὶ τε σχῆμα διασώζεται τοῖς παρ-- 
υφισταμένοις, ἀφ᾽ οὗ δὴ καὶ τοὔνομα γέγονεν " ἐπὲν γὰρ 
ἤδη καὶ τῶν στερεωτέρων ἅψηται τὸ πάϑος τοῦ πυρετοῦ, 

ὥσπέρ τιγὼν ἀποσπωμένων φεμμαχίων ὑπ᾽ ἀντιτύπων σω- 
μάτων ταῦτα φαίνεται. 17. Τῶν γὰρ ὑπὸ πυρὸς λυομέ- 

ϑύψων τὼ μὲν τηκόμενα λύεται, τὸ δ᾽ αὖ ϑραύεταί τε καὶ 
διατέμνεται, ὅσα δηλονότι σκληρᾶς καὶ ἀποτόμου τενύχη-- 
μεν οὐσίας ὄντα καὶ καϑόσον ὧν προΐηται σκληρότητος τοὶ 
σώματα, καὶ τὼ τεμμάχια μείζω γίνεται ἀντιτυπήσαντα 
τὸ πρῶτον πρὸς τὴν τοῦ πυρὸς ἔνστασιν, ἐνδόντα δ᾽ αὖϑις 

88 γικηϑέντα μάλλον τῶν ὑγρᾶς τινος κεκοινωνηκότων οὐσίας, 
ὥσπερ δῆτα ἐπί τε τῶν κραύρων ξύλων καὶ τῶν λίϑων ὅση- 
μέραι στάρεστε ϑεάσασϑαι. 18. ᾿“φίπτανταί τε γὰρ τούτων 
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καομένωψ οὐκ ὀλίγα τμήματα ἐκπυρρηνιζόμενα, ἄγε μὴν 
φηκόμενα λύεται, πιμελὴ δ᾽ ἄρα τοῦτο καὶ σεορξ στέατί τὲ 
καὶ κηρῷ καὶ τοῖς ἀναλογοῦσι παραβληϑείη. 19. Διὰ ταῦτά 
σοι καϑόσον ἂν ὁ πυρετὸς στερεωτέρων ἅψηται σωμάτων, 
ειεἰζω τε καὶ ἐπιδηλότερα τὼ διατεμνόμενα φαίνεται κόμ-- 5 
ματα καὶ τοῦτο μαϑεῖν ἐστιν ἀπό τε τῶν πεταλωδῶν καὶ 

- κρεμνωδῶν ὑποστάσεων. Ὧ0. “ὑται γὰρ ἐχπυρηνίσματά 
τινὰ τῶν στερεῶν μερῶν τοῦ σώματος καϑεστήκασιν ὑφ᾽ 

ἑχτικοῦ πυρετοῦ καομένων. 21. Καὶ τοίνυν ὥσπερ συμ- 

μέτρῳ τε καὶ οἰκείῳ ϑερμῷ διεπλάττετο τε καὶ ἀπηρτίζετο τὸ 
ἕκαστον τούτων, οὕτω νόϑῳ τε καὶ ὠἀμέτρῳ διασπᾶται τε 
καὶ συντήκεται πυρετῷ. 22. Καὶ τοῦ μὲν τὰ σώματω 
οὕτω πως καταδαπανᾶσϑαι ὁ πυρετὸς ἂν εἴη καϑικνού-- 
μενος τοῦ βάϑους αἴτιος, τοῦ δὲ διάφορά τινὰ τὰ εἴδη 
φῶν τεμνομένων φαίνεσϑαι παρὰ τῇ τῆς τηκομένης ὕλης 15 
διαφορᾷ συμβέβηκεν, ὥστ᾽ ἔχεις καὶ τὸν τῶν «ειτυροειδῶν 
καὶ πεταλωδῶν καὶ κρεμυνωδῶν ὑποστάσεων λόγον ἀρκοῦντα 
φοῦν ἔχουσι νομιζόμενον. 

Κεφ. κ΄. Περὶ τῶν συμμεμιγμένων ἤτοι ἀνομοιομερῶν 
παρυφισταμένων αἰτίας. 40 

1. Οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν, ὡς ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ χυμῶν ὠμῶν 

συμπηχϑέντων εἰς παραπλήσια εἴδη, ἔμφασίς τις τῶν ῥη- 
ϑεισῶν ὑποστάσεων διαφαίνεται" οἷον γάρ τοι τοῖς ἐν τή-- 
γάνῳ ἑψομένοις συμβαίνειν εἴωϑεν" ὀπτώμενα γὼρ ταῦτα 

συνίσταται" καϑόσον δ᾽ ἂν περιφλέγοιτο, καὶ μείω γίνεται, 25 
τοιοῦτον τι δεῖ συλλογίζεσϑαι. ἃ. Καὶ καϑόσον ὧν ἢ 
μείω τὼ κόμματα καὶ τὸν πυρετὸν ἐπικρατέστερον τεκμαι- 

ρόμεϑα. 3. ᾿Ενίοτέ γε μὴν καὶ τοῖς ἐκτὸς τυγχάνουσι 

συυρετοῦ τοιαῦτα συναναφαίνεται τοῖς παρυφισταμένοις 

δυσκατεργάστου τινὸς χυμοῦ ἔγγονα καὶ ταῦτα μὲν τῷ 30 

χρόνῳ κατάφορα γεγονότα καὶ διαλύονται καϑάπερ καὶ τοῖς 
οὔροις ἐνίοτε συνεπιφαίνονται τρίχες, ὧν τὰς διαγνώσεις 
ἐν οἰχείῳ τόπῳ παραδεδώκαμεν. 4. Νὺῦν δὲ ϑέμις καὶ 
τὰς ἐπὶ τούτοις αἰτίας παραϑεῖναι τῷ λόγῳ ἴσως οὐκ 
ἀχρείας ἀποβησομένας τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδάζουσιν. 35 
ὅ. ᾿Επειδὸν γάρ τινὲς ἐναπολειφϑῶσε χυμοὶ περί τινας 
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πόρους καὶ μνήτε τύχοιεν διαλυϑέντες τὸ παὶ ϑιαλεττυν- 
ϑέντες, μήτ᾽ αὖ διουρηϑέντες ταχέως, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ 
σιερὶ τοὺς πόρους ἐνδιατρίψαντες, σύμπηξίν τινα καὶ πώ- 

ρωσιν ἐπιλάβωσιν ὕφ᾽ οἱασδήτινος ϑερμότητος εἰς τοιαῦτα 
5 εἴδη μεϑίστανται, μήτε πόροι γεγονότες τελείως μήτε μὴν 
ἀκριβῶς χυμοὶ τυγχάνοντες, ἀλλὰ μᾶλλον ὄντες χυμοὶ 
σιρὸς πόρον χωροῦντες. 0. Τἄλλα μὲν οὖν τῶν ἐοικότων 
ψήγμασι καὶ σεινύροις καὶ ὅ,τε ἂν ἕτερον φαίης εἰκάζων 
συσταῖεν ἄν καὶ κατὰ τὰ λοιπὸ μέρη τοῦ σώματος, ἄγε 

1 μὴν ϑριξὶν ἐοίκασιν ἐπὶ τοῖς ἀπτὺ τῶν νεφρῶν εἰς κύστιν 
ἰοῦσιν πέφυκεν οὐρητικοῦ ἀγγείοις γίνεσϑαι, καὶ καϑόσον 

ἄν μήκους ἐν τοῖς ἐντὸς ἀγγείοις ἡ σύμπηξίς τὸ καὶ ὄπτη- 
σις γένηται τοῦ χυμοῦ καὶ αἱ οἷον τρίχες παρατέτανταε 

καὶ πολλάχις τοιαῦτα ἐν ἀνθρώπων οὔροις ἑωρακὼς οὐ 
15 διήμαρτον τῆς τὸ διαγνώσεως καὶ προρρήσεως φάμενος μὴ 

καλῶς διατεϑεῖσϑαι τὸν ἄνϑρωπον τοὺς νεφροὺς. 7. Εχεῖ-- 
ψοί τὲ γὰρ τὸ πάϑος ὥσπερ ἐλεγχϑέντες ἀνωμολόγησαν 
κἀμοί τε τεϑαρρηκότες τὴν ϑεράπειαν ἐπιστευον. ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν ἄλλου τοῦ 7 λόγου μέρος. 8. Ἡμεῖς δ᾽ ἐστεὶ προὐϑέ- 

20 μεϑα τὰς ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν φαινομένων ἐν τοῖς οὔροις αἶ-- 
τἰας ἀποδιδόναι, οὕτω δὴ καὶ πεποιήκαμεν, τάς τε δηλον-- 

ὅτι ἐπὶ τοῖς καϑ' ἕκαστον τῶν σωμάτων ἀποδιδομένας αἰτίας, 

τὰς τε ἐπὶ ταῖς συστάσεσι καὶ προσέτε τὸς ἐπὶ τοῖς τῶν 
σαρυφισταμένων χρώμασι καὶ ποσότησι καὶ συστάσεσι πια-- 

"5 ραϑέντες τῷ λόγῳ. 9. ᾿Επεὶ δὲ ἔδοξε μέτρον ἀρκοῦν ὁ 
λόγος ἀπολαβέϊν; ἐνταῦϑα μὲν τούτου καταπαύσωμεν, ἵνω 

μἢ καὶ τοῖς σπουδάζουσιν ὑπὲρ τὸ μέτρον ἐκτοινόμενοι 

φαινοίμεϑα. 10. Τὺ μὲν γὰρ ἐν βραχέσε λόγοις ἀπαρτί- 

ζειν πολλὲς οὕτω ἐννοίας βούλεσθαι, συντομίας τ᾽ ἂν καὶ 

0) σπουδῆς οὐκ ἀκόμψου φαίη τις" τὸ δὲ παλιλλογεῖν ἐϑέλειν 
καὶ παρεξιέναι ἐπ ἀντιϑέσεις τε καὶ φιλοτιμίας κενάς, εὖ-- 

φυοῦς μὲν ἄν τις ἴσως ϑεῖτο τρόπου, «ιλὴν ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ 
σιροσήκοντος ἀνδράσι σπουδαίοις καὶ βραχέσι λόγοις πολ- 
λὰς ὑποϑέσεις συντιϑέναε σπεύδουσι. 11. Καὶ ὁ μὲν περὶ 

ϑβετούτου λόγος ὧδέ πὴ κείσϑω καὶ ἀλλοτέ ποτε ῥηϑησόμιε- 
ψος" ἡμῖν δ᾽ ὅσον λέλεισυταε μὴ τοῦ μέτρου συγχωρήσαν- 
φος τοῦ λόγου ἐν ἑτέρῳ προσγράψομεν. 12. Καν τι δὲ 
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λείπῃ τῷ λόγῳ, ἐγὼ μὲν οἶμαι τοῖς καϑολικοῖς ἐμστεριέ- 
χεσϑαι τοῦτο λόγοις" εἰ δ᾽, ὃ παϑεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους 

τυγχάνοντας, ὅπως ἐξευρὼν μὴ μεμφέσϑω πάϑος ἀνϑρώ- 
πίνον, ἀλλὰ προστιϑέτω τὸ πορισϑὲν εἰς τὴν τοῦ δέοντος 
σιλήρωσιν. 18. Οὕτω γὰρ διὰ πλειόνων τὴν συνϑήκην 5 
ἀπειληφὼς ἃ λόγος αὐτὸς μὲν ἀπολαύσοι ἂν τοῦ τέλειος 
εἶναι, τοῖς δὲ σπουδάζουσιν οὐκ ἀγεννὴς ἔσται μέϑοδος. 

Ὃ 8Β' ΠΕΡΙ͂ ΑΙΤΙΩ͂Σ ΟΥ̓ΡΩ͂Ν ΠΟΙῸΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΚΤ ΟΥ̓ΑΡΙΟΥ͂. 

Προοίμιεον. ᾿ 

1. Οἷόν τι τοῖς φιλοϑεάμοσι συμβαίνειν εἴωϑε, ἐπει-- 
δὰν εἴς τινὰ «τερικαλλῆ εἰσίωσιν οἶκον --- οὐ γὰρ τάἀναγ- 

ὰὼ ᾽ ΕῚ ω 7 ᾽ ’ [ ᾿ 

καῖα μόνον αὐτοῖς ἐξεταζειν γίνεται, βαϑρὰ δηλογνοτε καὶ 

στόας, ὑπανέχοντας κίονας καὶ ὄροφον καὶ ὅσα ἐπὶ τού-- 
τοῖς φαίνεται, ἀλλὰ καὶ εἴ τε προσαπεδόϑη τῷ οἴκῳ καλ- ι5 
λονῆς εὐπλάστου ἔκ τε διαφορᾶς σχημάτων καὶ γραφῶν 
καὶ διαφανοῦς καταστρώματος --- τοιοῦτόν τι κἀμοὶ συμ-- 

, - ᾿ 
βέβηκεν οὐ μόνον περὶ τἀναγκαῖα τῇ τέχνῃ ἐσπουδακότι 
᾽ ᾿ Π ι ’ ΕῚ Σ τ ͵ , ΕῚ - ἣΨ 

ἀλλὰ καὶ περὶ τὰ καλλος οὐχ ἧττον ἢ βάσιν ἀσφαλῆ τοῖς 
« πὰ [ Ἢ - 

ῥηθεῖσι παρεσχηκότα. 3. Ενϑεν τοὶ δευτέρου λόγου τῇ 50 
σερὶ αἰτίας οὔρων ἐδέησεν ὑποϑέσει, ἵνα ὅπως ὁ ἐφ᾽ ἑκα-- 

στοις τῶν ῥηθέντων ἐν ταῖς διαγνώσεσι λόγος καὶ τὴν 
ΕῚ ΄ ν ᾿ 3 γ.» ΕΙΣ ι «ε« ἣ Π 

ἀνήκουσαν απαφνειλήφως εἴη αἰτίαν. 8. ᾿4λλὰα ὁ μὲν “περὶ 
᾽ ᾿ 

αἰτίας οὔρων λόγος «πάλαι στοτ᾽, ἴσϑε, τοῖς σοφοῖς ἐσστού-- 
δασται, ἅτε τῇ φιλοσοφίᾳ τπιροσκείμενον. 4. Νυνὶ δ᾽ οὐκ 5 

οἶδα, τίσιν ἂν ἀσπαστὸς ὀφϑείη τῶν κατὰ ἡμᾶς ἰατρῶν 
, ᾿ Ν 

σ«ἀλαι τὸ περὶ φιλοσοφίαν φιλότιμον καταλύσασι καὶ μόλις 
τοῖς περὶ διαφορᾶς καὶ διαγνώσεως ἐπινενευκόσε λόγοις, 
- 

ὥστε καὶ μέχρε τινὸς ἀνεβαλλόμην τὰς ἐπὶ τοῖς οὔροις 
ἐξευρημένας μοι αἰτίας ἐξαγγέλλειν, πάλαι παραλειφϑείσας 30 

- - [ὦ ᾿ 

τῇ τῶν μετιόντων τὴν τέχνην ἀπραγμοσύνῃ. ὅ. ᾿Επεὶ δὲ 
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σρὸς ἐμαυτὸν γεγονὼς τὸ μὲν ἀτελῆ τὸν λόγον ἀφεῖναι 
ῥαϑυμίας τινὸς ἔκρινα, τὸ δὲ τὰ δέοντα προσγράψαι σπου-- 
δῆς τινος οὐκ ἀγεννοῦς, ἐπικεχείρηκα τοῖς στερὶ αἰτίας λό-- 
γοις, ϑέμενος, πολλοῖς λυσιτελήσειν τὸν λόγον, ὅσοις ἂν 

ὅτε δηλονότε φιλοτιμίας λόγος μεεῆ. θ. Ταῦτ᾽ ἄρα δίκαιον 
ψομισϑὲν τὸ προσγραφῆναι τῇ πραγματείᾳ τὸν περὶ αἰ-- 
φίας οὔρων λόγον τὸ μὲν αὐτοῦ ἤδη λέλεκταί μοι, «ὸ δ᾽ 
αὖ ῥηθήσεται, δοίη δ᾽ ὁ πάσης ἐπέκεινα αἰτίας καὶ τὰς ἐπὲ 
φοῖς λειπομένοις ἀσφαλὼς αἰτίας ἐπιϑεῖναι, ἵνα τὸ ἡμῖν ὃ 

10 λόγος ῥάδιος προβαίη καὶ τοῖς ἐγκαλεῖν ἀεὶ τοῖς λόγοις 

σπουδάζουσι ἡ εἴσοδος ἀποκλεισϑῇ τῆς νεμέσεως. ἢ. ᾿Επεὶ 
τοίνυν τάς τε ἐπὶ τοῖς χρώμασι καὶ συστάσεσιν ἀποδεδώ-- 
καμεν αἰτίας καὶ προσέτε τὰς ἐπὶ τοῖς παρυφισταμένοις, 

οὐ μέντοι ἐπὶ τούτοις πᾶσι λεγομένοις ἀπεδόϑησαν αἱ 
16 αἰτίαι --- λέλειπται γὰρ ὅσα περὶ λειότητα καὶ ἀνωμαλίαν 

καὶ τὴν τοπικὴν ϑέσιν τοῦ παρυφισταμένου πέφυκε καὶ 

σροσέτε ὅσα περὶ πομφόλυγας καὶ εἴ τι ἕτερον ἐσπεινήχεται 
τῇ τῶν οὔρων ἐπιφανείᾳ ---- προσῆκον ἂν εἴη ὧδέ ποϑὲν 
ἁψαμένῳ μοι καὶ τὰς περὶ τούτων ἀποδοῦναι αἰτίας, εἶϑ᾽ 

"ὁ οὕτως δὲ καὶ περὶ τῶν ἑξῆς καϑὼς ὧν ὁ λόγος προσήκων 
διασκευάσειεν. 8. ᾿Επεὶ τοίνυν ἐν τοῖς κατὰ τὰ ἄλλα 
συμμέτροις παρυφισταμένοις τυγχάνουσι καὶ ἡ λειότης 

σροσοῦσα, τὴν κατὰ φύσιν ὑπεσήμαινε πέψιν, κατά στε δὲ 
ἐννηλαχυῖαν καὶ τὴν τῆς πέψεως ἀποτυχίαν ἐδήλου. 9. Καὶ 

“5. ἡ μὴ λειότης ἄρα, ἣν δὴ τραχύτητά τις ὧν φαίη τῷ ἀν- 
τιϑετικῷ ὀνόματι, τῇ λειότητι ἀποτυχίαν ἄν τινὰ καφή-- 
γορήσῃ τῆς πέψεως φύσεώς τινος ἑτεροειδοῦς οὐσίας ἀνα-- 
κοψάσης τὴν τοῦ παρυφισταμένου συνέχειαν, ὥσπερ δὴ 
«οῦ ἐναντίου τούτου, γλίσχρον δ᾽ ἄν τις τοῦτο φαίη πολ-- 

30 λὴν τὴν ἐκ τῆς παχυμεροῦς τε καὶ κολλώδους κατηγορήσεε, 
οὐσίαν, δὲ ἣν καὶ πρὸς ἑαυτὰ συνέρχεται πυκνούμενα, ὅτε, 
φοῦτο τὐχῃ, τὰ παρυφιστώμενα ὥσπερ τις ὀπὸς φὰ οἷον 

διϊστάμενα σπροσεπιγλισχραίνουσα ἡ τοιαύτη διεφϑορυῖα, 
τῶν χυμῶν ὕλη καὶ τὸ μὲν γλίσχρον ἐντεῦϑεν ὧν τις τοῦ 

38 παρυφισταμένου "λογίσαιτο. 10. Νυνὲ δὲ ῥητέον περὶ τοῦ 
φραχέος καὶ τί τὸ διαιροῦν αὐτοῦ τὴν συνέχειαν. τάχα γὰρ, 
ἐννεῦϑεν καί τις ἕξερος ἀναφανείη λόγος οὐκ ἀγεννής. 

͵ 
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Κεφ. α΄. Περὲ αἰτίας λείων καὶ τραχέων καὶ γλίσχρων 
παρυφισταμένων. 

1. ᾿᾿ᾷπεὶ τοίνυν ἐν ταῖς ἀκριβέσι πέψεσιν οὐδέν τε μὴ 
κρατηϑὲν φαίνεται --α οἵ τὸ γὼρ χυμοὶ μὴ κρατηϑέντες 
καὶ πεφϑέντες ἀποχρώντως ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ἐχκρίσεων 
ὑποφαίνονται, -- τώ τε νόϑα καὶ διάφορα πνεύματα οὐδὲ 
τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσι τῆς συστάσεως ὑπὸ τῆς φυσικῆς 
ϑερμότητος ἐχνικώμενα, δῆλον ὧν εἴη, ὡς κατά τι τούτων 
ἀποτυχούσης τῆς πέψεως οἵ τὸ χυμοὶ ἀπεπτηϑένφες καὶ 
τὰ πνεύματα σύστασιν ἰδίαν ἀπειληφότα φανείη. 2. ᾿Α1λλ᾽ 
ὃ μὲν περὶ ὠμότητος καὶ ἀπεψίας λόγος τῶν χυμῶν «ά-- 
λαι τῷ πρὸ τούτου λόγῳ ἀποδέδοται, ὧδε δ᾽ ἂν εἴη προσ-- 
ἦχον καὶ τοὺς περὶ ἐπιχρατήσαντος νόϑου σπργεύματος 
ἀποδοῦναι λόγους, ἵν᾽ ὅπως διὰ πάντων ἄρτιος ὃ ἐπὶ πάσῃ 
τῇ πραγματείᾳ λόγος ἀφεὶς κἀν τούτῳ τὸ ἀνέγκλητον αὐτῷ 
στεριποιήσαιτο. 

Κεφ. β΄. Περὶ αἰτίας γενέσεως τῶν νόϑων πνευμάτων. 

1, Οἷόν τι τοίνυν ἐν τοῖς περὶ ἡμᾶς καὶ φαινομένοις 
στοιχείοις γίνεσϑαι εἰώϑασι --- νηγεμίαε γὰρ ἐν τοῖς σφο- 

δροτάτοις ψύχεσιν, ἔν τε ταῖς ὑπερβαλλούσαις ϑερμότησι --- 
τοιοῦτόν τι κἀπὶ τῶν ἡμετέρων τούτων σωμάτων. 3. Ῥύ- 
ἕξεσι μὲν γὰρ ἑαλωκότων μεγίσταις καὶ τοῦ ϑεομοῦ ἠτονή- 
κότος τελείως πῆξίς τις τῶν χυμῶν ἐκ ψύξεως ἐπιγίνεται 

καὶ τὰ πνεύματα οὐκ ἐγείρεται μετρίας τινὸς εἰς τοῦτο 
δεόμενὼ τῆς ϑερμότητος, ὥσσερ δῆτα κἀπὶ τῶν σφοδρο- 
φάτων καύσων καὶ ἄλλως. διακαῶν οἱωνδήτινων πυρετῶν 
ἀπαιϑαλουμένης πάσης αἰτίας πνεύματος. 8. ᾿Επεί γε 
μὴν ταῖς ἤδη τοῦ ϑερμοῦ ἀναχκλήσεσιν ὥσπερ διαμα- 
χομένης τῆς φύσεως καὶ τοὺς ψυχροὺς διαλύειν. τε καὶ 
πέττειν χυμοὺς πειρωμένης, ἀπογενγνᾶται σενεύματα διά- 
φορὰ κατά τε τὸ ποσὸν καὶ τὴν σύστασιν τὰ μὲν βρα- 

᾿ς χείας τινὸς τῆς μεταβολῆς δεόμενα καὶ πέψεως, τὰ δ᾽ αὖ 
- ἡὰ τ “ - , »ν 

μικροῦ δεῖν τος πάσας διαπεφευγότα τῶν πέψεων ἔτε ἐπι- 

ἀρατοῦντα φαίνεται καὶ τοῦτο μαϑεῖν ἐστὶ κἀπὶ τῶν ὁση- 
Ἡμέραι γινομένων ἐν ταῖς περὶ ἡμῶς τοῦ παταοτήμιατος 

᾿ , ἣ' ΄ ᾿ τἴ ἀλλοίωσεσι. 4. ἸῬύχους μὲν γὼρ προεπιγεγονότος σϊροδροῦ 

", ϑὃ 

σι 
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καὶ ὑετῶν καὶ χιόνων πάμιταν μὲν κρατησάντων τά τε 
σινεύματα οὐκέτι φαίνεται μηδ᾽ ὁπόϑεν οὖν ἀρχῆς κινή-- 
σεως προεπιγεγονυίας πι΄Ψνεύματος καὶ στῆξίς τις ἐπιλαμιβά- 

ψει τὰς ἐπιγεννώσας ὕλας τὰ πνεύματα. ὅ. ᾿Επειδὼν δέ 
ὅτι τὸ μὲν φυσικὸν ϑερμὸν ἐπιλάμυψῃ καὶ κρατεῖν ἤδη τῆς 
ὕλης ἄρχηται, ἡ δ᾽ ἐκ πήξεως συνέχεια λύηται, τὰ «υνεύ- 
ματα τὴν σύστασιν ἀπολαμβάνειν εἴωϑε κατὰ «τὸ μέτρον 
«τῆς ὑποκειμένης ὕλης καὶ τὸ κύτος, εἴϑ᾽ οὕτως τοῦ παν- 
τὸς διατρέχουσε καὶ μέτρια μὲν ὄντα τοῦ ϑερμοῦ πάνυ 

10 κεκρατηκότος παύεται σιερϑέντα, πλείω δὲ καὶ ὑπὲρ τὴν 
τῆς ϑερμότητος ἐπιχράτειαν, διωσϑέντα μὲν βραχύ τι 

ὅσον εἰκός, στρὸς ἑαυτὰ δὲ συστάντα τὸ καὶ πιληϑέντα τῇ 
φοῦ πυρὸς ἀλλοτριόντητε ἕτερον αὖ ἐπήγαγον χειμῶνα πλεί-- 
ονος τῆς παρασκευῆς δεόμενον εἰς διάλυσιν. 0. Καὶ 

45 οὕτως ταῖς καϑ' ἑκάστην μεταβολαῖς διάφορά τινὰ καὶ τὰ 
καταστήματα γίνεται" ὃν μὲν οὖν λόγον τὸ «“τεριέχον τοῦτο 
καὶ ἡλιακὸν ϑερμὸν πρὸς τὰ στερὶ ἡμᾶς στοιχεῖα κέχτηται, 
τὸν αὐτὸν δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν καρδίαν ἔμφυτον «τὖῦρ πρὸς 
τὰς τῶν ἐν ἡμῖν διαφόρων χυμῶν οὐσίας. Ἧ.. ᾿44λλ᾿ ἐπει-- 

20 δήπερ ταῖς μὲν κατὰ φύσιν καὶ προσηκούσαις πέψεσι τὸ 
ἔμφυτα καὶ φυσικὰ ἀπογεννᾶται πινεύματα, ταῖς δ᾽ αὖ 
ἀσεοτυχίαις τῶν πέψεων τὰ νόϑα τὲ καὶ λυποῦντα γίνε- 
ταὶ πγνεύματα, τὰ δὲ τὴν συνέχειαν τῶν παρυφιοταμέ- 
ψων λύοντα πνεύματά φινὼ ὑποπτεύεται νόϑα καὶ διεφρϑα- 

25 θότα τυγχάνειν, εἰκότως ἂν ὧδε ἡ τῆς συνεχείας ἐν τοῖς 
παρυφισταμένοις διάλυσις ἀτέλειάν τινὰ κατηγορήσει, φῆς 

πέψεως, καπὲ τοσοῦτο δ᾽ ἂν προβαίη ῇ διάλυσις, καϑ' ὅσον 
'ἂἄν ἐπικρατείας καὶ τὸ πνεῦμα ἐφίκηται , ὥσπερ κἀπὶ τῶν 
διεξασμὼν ψεφὼῶν ὡς ὄντα πρεύμαφω ἐπισημειούμεϑα 

30 κέψησιν. 

Κεφ. γ. χερὶ αἰτίας γεννήσεως τῶν ἐπιφαινομένων πομφολύγων, 

1, ᾿Επεὶ δὲ τὸ διαλελυμένα καὶ μετεωριζόμενα πορ- 
υφιστάμενα καὶ οἷαε δήτινες ἐπινηχόμεναι φοῖς οὔροις 
πομφόλυγες διά τε πιγεῦμα γίνονται νόϑον, προσήκεε καὶ 

86 τὸς ἐπὲ τούτοις ἀποδοῦναι αἰτίας. 2. ᾿Εκεῖνο τοίνυν χρεὼν 
μεμνῆσθαι, ὡς οὔτε τὰ αὐτὰ ἀεὶ ποσὺὶ τῶν πνευμάτων, 
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οὔτε αἱ αὐταὶ ποιότητες. 8. Τὰ μὲν γὰρ πλείω, τὰ δ᾽ αὖ 
ἐλάττω, καὶ τὰ μὲν λεπτότερα, τὰ δ᾽ αὖ παχύτερα, καὶ τὰ 
μὲν τούτων ψυχρά, τὰ δ᾽ αὖ ϑερμά, καὶ εἰ προσεπιμιγνύ-- 
ψαιὶ ταῦτα χρεὼν τὸ μὲν ἔσταε πολλά τὲ καὶ παχέα καὶ 
ψυχρά, τὰ δ᾽ αὖ πολλά τε καὶ παχέω καὶ ϑερμά, ἄλλα δ᾽ 5 
ὀλίγα καὶ παχέα καὶ ψυχρά, ἕτερω δ᾽ ὀλίγα καὶ παχέα καὶ 
ϑερμά. 4. Εἴ γε μὴν ἐπιδιαιρῶν τὸν λόγον τά τε πολλὰ 
ἐπιδιέλοις καὶ ὀλίγα, μέτρα καὶ ὁρισμοὺς αὐτοῖς ἐπιϑείς, 
τά τὸ παχέα καὶ λεπτά, καὶ πρὸς τούτοις τώ τὸ ϑερμὸὰ καὶ 
ψυχρὰ πολλὰς ἂν εὕροις συμπλέκων διαφορὰς τῷ λόγῳ, τὸ 
ὥστε καὶ ποδηγούμενος ἐντεῦϑεν τὰς ἐπὶ τοῖς παρυφιστα- 
μένοις μὴ τὸν οἰκεῖον τηροῦσε τόπον καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς 
διαφοραῖς τῶν πομφολύγων γνοίης ἂν αἰτίας. ὅ. Τὰ μὲν 
οὖν παχύτερα τῶν πνευμάτων ταῖς πομφόλυξιν ἐπιφαίνε- 
φαι μάλλον, τὰ δὲ λεπτότερα ταῖς τῶν παρυφισταμένων 15 
διασκεδάσεσιν, ὥσπερ καὶ αἱ ποσότητες τούτων ταῖς τῶν 
στομφολύγων ἀναλογοῦσι ποσότησι καὶ ταῖς τῶν παρυφι- 

σταμένων ἀπὸ τοῦ πυϑμένος ἀποστάσεσι καὶ ταῖς ἐπὶ 
σελέον διασκεδάσεσιν. 6. «Αἱ δὲ δὴ ποιότητες συνεσειψαρ- 
φυρηϑεῖεν ἄν ἀπὸ τῶν ἐπὶ τοῖς χρώμιασε συνεπιμαρσυροῦυ-- 30 
μένων ποιοτήτων. 7. Καὶ γοῦν ἐπαναλησιτέον ὡς οἷόν τε 
τὸν λόγον καὶ διασαφητέον ὡδί πως. 8. Τῶν εἰσιουσῶν 
φροφῶν ἐν τῷ σώματε αἱ μὲν τῇ πρώτῃ καϑομιλήσασαι 
συέψει καὶ εἴ τε πνεύματος ἐνῆν αὐταῖς ἐσκέδασται τῇ φυ- 
σικῇ ἀλλοιωϑὲν ϑερμότητι. 9. Ταῖς δ᾽ αὖ εἰς τοῦτο δευ- 55 
τέρας πέψεως ἐδέησεν, ἔτι μάλλον ἐνασεειλημμνένον κεκτή- 

μιέναις τὸ πνεῦμα, ἐνίαις δ᾽ αὖ καὶ τῆς τρίτης πέψεως. 
10. Ὅσαι δῆτα πάμπαν ὠμὸν καὶ φϑαρτικὸν μικροῦ δεῖν 
ἀπογεννῶσι χυμὸν, οὕτω δὴ κἀπὶ τῶν ἐν γαστρί τε καὶ 
φλεψὶ καὶ πορρωτέρω ἔτε χυμῶν δεῖ σκοπεῖν. 11. ᾿Επει- 30 
δὰν οὖν τι πτερὶ τὴν πρώτην πέψιν γεννηϑὲν σπινεῦμα καὶ 
φὴν ἔξοδον ζητοῦν, πλανώμενον συνδιωκριϑῇ τοῖς οὔροις 
λεπτὸν μὲν ὃν καὶ μέτριον πομφόλυγάς τινας ἐπιφυσῆσαν 
τῇ τοῦ οὔρου ἐπιφανείᾳ ἅμω τῷ ψυχϑῆναι τὸ οὖρον καὶ 
ταύτας διασκεδασϑὲν διέλυσεν ἀπὸ βραχυτάτης ἀρχῆς τῆς 15 
τοῦ πνεύματος ἐπιγεγονυίας συστάσεως, παχυτέρου δὲ καὶ 
πλείονος συγεκχριϑέντος τοῦ πνεύματος καὶ τὸ ὑγρὸν κι- 

8Ἁ 
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ψήσαντος καὶ συστρέψαντος ἐπιτηδείως ἔχοντος, πιομφόλυ- 
γες μὲν ἐγένοντο περὶ τὴν ἀμίδα, οὐκ ἔφϑασαν δὲ διαλυ- 
ϑῆναι μὴ διαπνευσϑέντος, ἀλλ᾽ ἐναπειληϑέντος τῇ παχυ- 

μερείᾳ τοῦ πνεύματος. 18. Καὶ αἱ μὲν πομφόλυγες τῶν 
«κατὰ γαστέρα μᾶλλον πνευμάτων γινομένων σύμβολα, 
ὅσα δὲ πνεύματα περὶ τὴν δευτέραν ἐπικρανοῦντα φαίνε-: 
ται πέψιν τὸ παρυφιστάμενα μετεωρίζει τοῦ πυϑιμένος 
κατὰ λόγον, ὥσπερ καὶ τὰ ἔτι κεχωρηχύτα περὶ τὸ τοῦ 
σώματος βάϑος διασκεδαννύει ἤδη. καὶ τὼ παρυφιστάμενα 

τὺ κατὰ τὴν τῆς ἐπικρατείας ὠναλογίαν. 18, ᾿Επὶ τὸ πλεῖστόν 
γὲ μὴν ταῦτα καὶ ϑερμοῖς συναναφαίνεταε πάϑεσι" διὰ 
τοῦτο γὰρ καὶ διὰ βάϑους μᾶλλον χωρεῖ" ἐπί γε μὴν τῶν 
ὠμῶν καὶ ἀπέπτων στιαρυφισταμένων πεντομένων μετνεω- 
ρίζονται τὰ π᾿ιαρυφιστάμενα τοῦ πλείονος ϑερμοῦ, πλείονω 

5 μὲν διαλύοντος πεπηγυίαν ὕλην, οὐκ ὀλίγα δ᾽ ἀπογεν-- 
γώσης σινεύματα, πλειόνων δὲ γενομένων πνευμάτων. 

᾿,“λλ᾽ ἐπειδὼν ὑπερέχῃ μὲν ἡ ἔμφυτός τὸ καὶ «τεπφικὴ 
δύναμις, ἡ δ᾽ ἄπετιτος ἐκείνῃ καὶ ὠμὴ κατακρανηϑείη ὕλη, 
ἤδη μὲν ὑποχαταβαίνειν ἄρχεται τὸ παρυφιστάμενα τὧν 

"0 πνευμάτων μειουμένων, τέλος δὲ καὶ διανμηϑέντων ὑφι- 

ζάνεε πρὸς τὸν πυϑιμένα. 1ὅ. Οὐ καινὸν δ᾽ ἂν εἴη) εἰ 
ταῖς τοπεκαῖς ἐπισημασίαις καὶ τοὺς πεσιονϑότας τόπους 
ὑποσημαίνεται. 

ἀζεφι δ. Περὶ αἰτέας τῶν κάτω διαφέροντος τόπου παρυφισταμένων. 

36 1. 1οῦ γάρ τοι διαστήματος τοῦ χύματος κατὰ τὴν 
τοῦ σώματος εἰκονιζομένου ἰδέαν, κωϑ᾽ ἃ ἄν μέρη τοῦ 
χύματος τὰ παρυφιστάμενα τελοίη τὸν οἰκεῖον τόπον ἐκ- 
νεεφρευγύτα καὶ τοὺς τόπους ἐκείνους μᾶλλον τοῦ σώματος 

σεεσογϑέναιε δηλοῖ καὶ εἰκότως, ἃ. 1Ὸὺ γάρ τοὶ ψόϑον 

30 φοῦτο καὶ φϑαρτικὸν πνεῦμα καϑόσον ὧν εἴη κραταιότε- 
ρον καὶ τὴν ὕλην ἀπωϑεῖταε πορρωτέρω ἐπὶ το μετέωρα 
τοῦ πυϑμένος τῆς ὠμίδος ἀρξάμενον. 8. Δέον οὖν ὑφί- 
στασϑαΐ τε καὶ ἀποκρίνεσϑαι ταύτην ὑπ᾽ οὐδενὸς ὠϑού- 
ἩΜΜΝΝ συνεύματος ᾿ καϑάστερ καν᾽ φαῖς κατοὼ πλάτος. φοῦ 

55 χύματος τοῦ παρυφιοτωμένου διαλύσεσι, τὰς κατὰ πλάτος 

ἀλγηδόνας τοῦ σώματος ὁρῶμεν πεπλαγημένας γινομένας» 
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χαϑὼς ἐν τοῖς «τερὶ διαγνώσεως οὔρων λέλεχται. 4. Τοῦ 
γάρ τοι σινεύματος τὴν ὕλην ὠἐπωθϑουμένου καὶ μᾶλλον εἰ 
φύχοι τραχεῖα οὖσα καὶ ἄπετιτος καὶ διαπλανηϑείη κινου- 
μένη εἰς ἅπαν τὸ σώμα, βάρος μὲν ἐπάγεταε τῷ σιλήϑει 
ταῖς σαρξίν, ἄλγος δὲ τῇ τὸ κινήσει τοῦ σινεύματος καὶ ὁ 

τῇ τοῦ ἐπαγομένου ἀλλοτριότητι, καϑάπερ ἐπὶ τῶν πομυ- 
φολύγων ἀλγηδόνας κεφαλῆς ἢ νεφρῶν δηλουσῶν καὶ σιροσ-- 
ἐτι κατάρροιαν εἰς πνεύμονα καὶ σ΄ὼς ἄλλως περιουσίαν 
σιγεύματος. ὅ. 'Π ποιὰ μὲν αὐτῶν ϑέσις τὰς διαγνώσεις 
ἀπέδωκεν" ὃ δὲ λόγος νῦν ἐπιϑήσει καὶ τὸς αἰτίας. 6. Ὅτι τ 

μὲν οὖν ἕκαστον τούτων ὑφ᾽ οἷου δήτινος ἀπεοιχότος τῷ 

φυσικῷ πνεύματος ἐσειιγίνεται αὐτά φησι δείξειε τὰ πρά- 
γματαὰ ὁσημέραι ὑφ᾽ οἵας δήτιγος κινήσεως παρὸ φύσιν 
σινευμάτων γινομένων κὠν τε ζέωσιν αἱ ὑποκείμεναι ὕλαι 
δηλονότι κἄν τε καὶ ἄλλως κινῶσι, καὶ μαρτυρήσουσι τῷ Ὁ 
λόγῳ τά τε ξέοντω τῶν ὑδάτων καὶ πομφόλυγας ἐντεῦϑεν 
σοιοῦντα τά τε ψυχρὰ κινούμενα δήσιοϑεν. ἢ. Χ,1ἱ τοίνυν 
ὥσπερ στεφάνην περιδραμοῦσαε τὴν τῆς ἀμίδος ἐπιφάνειαν 
στομφόλυγες μικραὶ μὲν οὖσαι καὶ σερὸς ἑαυτὰς συνεστυ- 
γμέναι ὑπὸ παχυτέρου καὶ μὴ) ῥᾳδίως διαφορουμένου γί-- 0 
γογται σπινεύματος. ὃ. ᾧ μὲν οὖν ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν 
οὕτω χωρῆσαε «τερὶ τὴν κεφαλὴν ἀναλόγως δηλοῖ κεχωρη- 
κέναι τὸ πινεῦμα, τῷ δ᾽ οὕτω παχυ καὶ γλίσχρον εἶναι, ὡς 
μὴ μετεωρίζειν τὸ καὶ μεγεϑύνειν τὰς ποριφόλυγας, ἀλλ᾽ 
ἐναπειλῆφϑαι ἔτε καὶ περὲ τὴν ὕλην ἀνεστράφϑαι ὡς βρα- 15 
χείας ἐπέγειρον μόλις πομφόλυγας. 9. διε πιρόσυλον εἶ- 
γαι μαρτυρεῖ τὸ πνεῦμα καὶ μὴ ῥᾳδίως διαφορούμιενον, 

καϑόσον μέντοι αἱ πομφόλυγες μιετεωρίζονταί «τὲ καὶ 

ἐσιεκτείνονται ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν, ἀφίστασϑαε μὲν ἤδη 
τῆς ὕλης διαφορούμενον τὸ τυνεῦμο, τὰς δὲ ὠλγηδόνας 30 
ἀμαυρούῦσθϑαε λέγομεν, καὶ μᾶλλον εἰ ψυχρότης κατηγορεῖ--: 

ται τοῦ πνεύματος. οὐ γὰρ ῥᾳδίως εἴωϑεν ἐπάγειν ἄλγη 
τὰ ψυχρὰ τῶν πργευμάτων. 10. ᾿᾿ηειδὰν μέντοι καταρ- 
ουείσης τῆς τὰ πνεύμωτα ἐπεγειρούσης ὕλης τῷ πεπέφϑαι 
ἤδη ἐπινήχονται μὲν περὲ τὰ μέσα «τῆς ἐπιφανείας «τῆς :: 
᾿ὠμίδος ἐπισυνηγμέναε πιομφόλυγες, ἔτι δὲ καὶ στεφάνη 
πομφολύγων ἐπινήχδετοαι, μηδὲν τι ὀὁδυνῶδες ἔτε διασημαι- 
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γομένῃ καταρρυείσης ἤδη τῆς ἐμεενευματουμένης ὕλης, καὶ 
μιἀλιστ᾽ ἂν περὶ τὸν σπινεύμονα ἡ κάϑοδος γένηται, τότε 
δὴ τότε ἡ καταρρυεῖσα ὕλη περὶ τὸν πνεύμονα συνδια-- 
στραφεῖσα πνεύματι ὅτε μᾶλλον πεφύσηται. 11. Τῷ δὲ 

᾿ 5 διωϑεῖσϑαι κρατησάσης ἤδη τῆς φύσεως ἐκκρίνεται μέν, 

ἐπιμαρτυρεῖται δὲ τῇ σερὶ τὸ μέσον ἐπινηχομένῃ στομφό-- 

λυγι. 12. Τῆς αὐτῆς δ᾽ αὖ κινήσεως περὶ “νεφροὺς καὶ 
κύστιν γινομένης ὑφ᾽ οἵας δή τινος συμβάσης στενοχωρίας, 
καὶ πνεύματά τὸ ἐπιγίνονται καὶ πομφόλυγες ἐπιγείρονται, 

το οὐ μείονος δὲ κινήσεως περὶ τὰ σπερματικὰ γινομένης 

ἀγγεῖα καὶ πνεύματος ἐντεῦϑεν γεγονότος καὶ συνδιαδο-- 
ϑέντος τοῖς οὐρητικοῖς ἀγγείοις, ἀναμίγνυταε μὲν αὐτὰ 
τοῖς οὔροις, ἐκκρινομένοις δὲ ἐπιφαίνεται σομφόλυγας συ- 

κνοτάτας ἐγείροντα. 18, ᾿Επιφαίνεται μέντοι ὧδ᾽ ἐνίοτε 
16 καὶ οἷον τριχίω ἢ τῆς γονῆς αὐτῆς ἀμαρύγματα ἢ τῶν 

γεφρῶν συνδιαϑερμανϑέντων συντήγματα. 14. Καὶ δὴ 
καϑόσον μὲν ἂν αἱ πτομφόλυγες μείους τε καὶ ττυκνότεραε 
καὶ πρὸς μόνην αὐτὴν τὴν στεφάνην στεριτρέχωσι, «πλείω 
τὸ καὶ κραταιότερα καὶ λεπτότερα τὰ πνεύματα ὑποδει- 

20 κγυταῖ, ἅτε ἔτε προσισχόμενω τῇ ὕλη. 1ὅ. Καϑόσον δ᾽ ἄν 
ταναγτία τοῖς δηϑεῖσι γίνηται καὶ ἡ τοῦ πνεύματος ἀδρά- 
γειά τὰ καὶ διαφόρησις ἑτοίμως διαγινώσκεται. 16. ᾽“4λλ᾽ 
ὃ μὲν σπερὲ πνεύματος λόγος οὕτως ἀποδοϑεὶς ὧδέ πὴ καὶ 
κείσϑω. ἱκανὸν γὰρ κἀκ τούτων τὸν σπουδαῖον καταστο-- 

5 χαζόμενον καὶ τὰ λείποντα σπροσεξευρίσκειν «ῷ λόγῳ. 
17. “Ῥητέον δ᾽ ἐφεξῆς τῷ λόγῳ καὶ περὶ τῶν διαφόρων 
σερὶ τὴν στεφάνην ἑτεροειδῶν χρωμάτων. 

Κεφ. ἑ. Περὶ αἰτίας τῶν ἑτεροχρόων κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν στεφανῶν. 

1. ᾿Επεὶ τοίνυν παντὸς ὑγροῦ ἐξ ἑτεροειδῶν συστάν-- 
30 φος οὐσιῶν τὸ παχύτερον χωρεῖν πρὸς τὸν πυϑμένα πέ- 

φύυκε, ἀνάγκη ἄρα τὸ λεπτότερον ἐπινήχεσϑαι. ἃ. ᾿Επεὶ 
δ᾽ ἐν ἄλλοις δέδεικται τὰ λευυτότερα τελεῖν εὐπαϑέστερα 
ῥᾳδίως μὲν ὑφ᾽ οἱασδήτινος αἰτίας ἀλλοιούμενα, προχείρως 
δ᾽ αὖ καὶ διάδηλα γινόμενα. 83. ᾿Ενταῦϑ᾽ οὖν ἀντιρρόπων 

86 μὲν τῇ δυνάμει τῶν λυπούντων πεφυκότων χυμώψ καὶ 

ἰσοτόνως τῶν χυμῶν τὰ οὖρα χρωννύντων οὐδεμία τις 
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ἐπίδηλος στεράνῃ διαφαίνεται, νικώσης δ᾽ ἢ νικωμένης 
τῆς ϑυνάμεως καὶ τὸ χρώματα τῆς στεφάνης ἔσϑ᾽ ὅτε 

ἑτεροῖα φαίνεται, ὁπόταν δηλαδὴ τὰ οὔρα προσφυῶς ἔχῃ 

στεφάνην παριοτᾶν. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω. 4. ᾿Επεὶ δὲ 
καὶ τῶν οὔρων τὰ μὴ κεκτημένα παρυφιστάμενα μεγάλην 5 

μὲν τὴν ἀπονυχίαν τῆς πέψεως δείκνυσι, ἐπ᾽ ἀξιολόγοις 

δὲ ταῖς αἰτίαις δείκνυται, χρεῶν ὧν εἴη καὶ τὰς ἐπὶ τού- 

τοις αἰτίας ἐπιϑεῖναε τῷ λόγῳ οὐκ ὀλίγα λυσιτελούσας ταῖς 
διαγνώσεσι. 

Ἄεφ. 4. Περὶ αἵτέας τῶν ἀνυποστάτων οὔρων. 10 

1. Τὰ τοίνυν δὲ ἐσχάτην ἀπεψίαν ἀνυπύόστατα τῶν 
οὔρων φαινόμενα δ αὐτὸ μὲν τοῦτο τὸ μὴ πεπέφϑαε 
φὴν ὕλην ἄνευ παρυφισταμένου γίνεται" συνεπιμαρτυρή--: 
σϑδὲ δὲ τά τὸ χρώματα καὶ αἱ συστάσεις. ἃ. ᾿Επεὶ γάρ τοι 
τὸ παρυφιστάμενον δέδεικται σπτερίστωμά τι ὃν τῆς τρίτης κ5 

. φρέψεως, δεόντως ἂν μὴ ὀφϑὲν τὴν ἐπ᾽ ἐκείνῳ πέψιν 
ἠευχηκέναι δηλώσῃ. 8. Ὅπου μὲν γὼρ πέψις ὕλης καὶ 
περιττώματός ψιγος ἀπόκρισις γίνεται -- οὐ γάρ ἐστιν οὐκ 
ἐστε πέψεως γινομένης μἢ τε καὶ περιττὸν ἀποκριϑῆναι. 
4. Ὅπῃ δ᾽ ὧν ἡ πέψις μὴ ἐκιχειρήσασα ἢ, οὐδ᾽ ἄν τὸ :0 
ἐπὶ τῇ πέψει περιττὸν ὀφϑείη. ὕ. ᾿Βμφραξις μέντοι ἀξιό-- 
λογος ἀκριβέστερον διυλίζουσα τὰ οὖρα οὐκ ἀπεικότως ἂν 
ἐσείσχη τὰ παρυφιστώμενα παχύτερα τοῦ χύματος κατὰ 

τὸν τῆς ἀναλογίας λόγον τυγχάνοντα, ὅπου γε καὶ αὐτὼ 
τὰ χύματα τότε λεπτότερα τοῦ δέοντος προΐεται. θ. ᾿Εσπιδί 25 

γ8 μὲν ταῖς ἐνδείαις τὲ καὶ ἀτροφίαις ἡ φύσις ἀποροῦσα 
χυμοῦ τοῦ ϑρέψαντος, ἐλλείπεε καὶ κατὰ τὰ παρυφιστά- 
μενα, τῆς γάρ τοι ϑρέψεως μὴ προηγησαμένης, οὐδ᾽ ἂν 
τὸ ἐπ᾽ ἐκείνῃ σιεριστὸν ὀφϑείη. . Διὰ ταῦτα δὴ ταῦτα 
καπὶὲὶ ταῖς ἀξιολόγοις τῆς γαστρὸς χρονίως κενώσεσεν ἀνυ- 30 
πόστατα τὰ οὖρα φαίνεται, ἤτοι ἐκεῖσε τὴν ὁρμὴν τῶν 
σεεριστωμάτων τῆς ἐκκρίσεως εἰληφότων, ἢ διὰ τὴν κένω- 

σιν ἀτογίας τινὸς ἀκολουϑησάσης τῇ πεπτικῇ δυνάμει. 
8, ᾿᾿Ιπεὶ δὲ τούτοις καὶ διαφϑορὰν τῆς. ὕλης πλείω, ἀφ᾽ 
ἧς μηδὲν τὶ προσλαβέσθαι εἰκὸς τὴν φύσιν, --- ὅπη μὲν 35 
γὰρ ὕλῃ πρόσφορος καὶ ϑρέψις, ἂν ἐπιγένοιτο, καὶ πεδριτ- 
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«οὔ τινος περὶ ταῦτα ὡς εἴρηται ἔκκρισις, ὅπῃ δ᾽ αὖ 
ὕλης δεούσης ἐνδέοι ἢ τῷ μὴ προσεῖναι ἢ τῷ «ιροσοῦσαν 
πώμσιαν διεφϑάρϑαι «τὸ καὶ ἠλλοιῶώσϑαι, οὔτ᾽ ἄν τραφείη 
φὸ ζῷον οὔτε σ“ιεριττὸν τὸ ἀπὸ ϑρέψεως ἀποδοϑὲν ἐκκρίνει, 
οὐχ ἧττον μιέντοε καὶ διὰ συναγωγὴν παντοίας ὕλης 
ἔκ «ὲ φλεγμονῆς καὶ «ιγὸος ἑτέρας διαϑέσεως ἐπὶ ϑερμό- 

«τι πλείονε ἐρελκυσϑείη ἂν τὸ περιττὰ πρὸς τοῖς ἀμεί-- 
ψοσι χυμοῖς, ὅτε λείπιεσϑαι χωρὶς παρυφισταμένων τελεῖν 
τὰ ἐνουρούμενα. 9. ὍὍπη γὼρ τύχῃ πλεονεκτοῦσα ϑερ- 

10 μότης ἄμετρος, ἐχεῖ σιου καὶ οἱ πλείους τῶν χυμῶν ἐφέλ-- 

κονταὶ καὶ τὰ περιττὰ συνεφέλχονται. καὶ τοῦτο μαϑεῖν 

ἔστιν ἀπὸ «ὧν ὁσημέραι γινομένων σικυιῶν. 10. Καὶ γάρ 
«οἱ κἀκεῖναι μετὰ μετρίας τινὸς φλογὸς ἐπιτεϑεῖσαι οἱῳ-- 

δήτινε μέρει τοῦ σώματος ἐπισπῶνται τά τὲ παρακδίμεγα 
1 καὶ τὰ πορρωτέρω, κἂν ὁποίας ἄρ᾽ ὄντα μοίρας τύχοιεν, 
φῇ ἀνϑολκῇ τῆς ἐπιγεγονυίας ϑερμότητος. 11. Εἰ τοίνυν 
φοσαῦτα ἐπιταϑεῖσα δεδύνηται σικύω, πολλῷ ὧν «οἶμαι 
συλείω φλεγμονή τὸ καὶ ἐρυσίπελας καὶ τις παραπλησία 
διάϑεσις ἐφ᾽ ἑαυτὴν ἑλκύσειεν. ὅσον εἰκός, ἄλλως τε καὶ 

ου τῆς φύσεως ἐκεῖ ποὺ τὰ περιττὰ διωϑουμένης διὼ τὴν 
ἐσιγεγονυίων τῷ μέλει ἀτονίαν ἐπὶ σῇ σωρίᾳ τοῦ πλείο-- 
ψος. 12. Πέφυκε γάρ τοι καὶ τοῦτο δὲ’ οἱονδήτινα λόγον 
ἠσϑενηκότος μορίου ἐκεῖσέ πὴ πᾶν ἀχρεῖον ὠϑεῖσϑαι. 
18. ᾿Επεὶ γὰρ τὸ “τεσιονϑὸς μὴ τὴν προτέραν πέφυκε 

25 κεατῆσϑαι δύναμιν ἀσποκριτικήν, τῇ τῆς ὕλης ἐπιφορᾷ βα- 
ρυνϑὲν οὐ μόνον οὐκ ἀποτρέπετωι τῶν ἐπιρρυέντων τὴν 
ὕλην, ἀλλὰ καὶ τῶν προσεπιρρεόντων ἐπιδέχεται τὴν ἀπω-- 
στικὴν ὡς ἔοικεν ἀπαγορεύσασαν δύναμιν. 14. ᾿Αλλ ὁ 
εἰὲν περὶ ἀνυποστάτων οὔρων λόγος ἀρκούντως οἶμαι ῥη- 

80 ϑεὶς τανῦν ἀφείσϑω. 

Κεφ. ζ. Περὶ τῆς τῶν κατὰ τὰ γέμον καὶ ξλικῥώς οὔρων αἴτίας. 

1. Ζεῖ γὰρ καὶ τὸ 10ὴ τοὺς λόγους ἐπεμιηκύνειν στα-- 
ρατηρεῖσϑαι. ᾿Ημεῖς δ᾽ ὥσπερ ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἁψάμενοι 

λέγομεν δὲ οἱασδήτενας δηλονόσνι αἰτίας ἑτεροῖα τὼ οὖρα 

ὦ φαῖς διαφόροις ἡλικίαις, ἀποδίδονται. ὥραις τὸ καὶ χώραις 

καὶ διαίταις καὶ φρόποις οἱοιοδήτισιν ἑτέροις, καϑὼ κἀν 



ὉΠ ὈΒΙΝΙΝ 18. Ν, 121 

φοῖς πιερὶ διαγνώσεων οὔρων λέλεκται. ἃ’. Οὕτω γὰρ ἀπο- 
δοθέντος τοῦ λόγου, τέλος ὧν αἴσιον οἶμαι καὶ ὁ περὶ αἷ- 
φίας οὔρων ἐπιλάβη λόγος καὶ αἱ ἐπ᾽ ἐχείνοις ϑέσεις ὧδ᾽ 
ὧν «τὸ ἀξιόπιστον τῶν αἰτιῶν ἀποδοϑεισῶν ἐπιλάβοιεν. 
8. Ἵν οὖν μὴ γρίφος τις ὁ λόγος δόξη καὶ δύσληπτος, - 
σιροσεπιϑήσομεν καὶ τὰ ἐπὶ τοῖς περὶ διαγνώσεως διο-- 
ρισϑέντα λόγοις κεφάλαια, ἕν᾽ ὅπως ἐπ᾽ ἐκείνοις τὰς αἰτίας 

κατασχευάζοντες δὲ ἀλλήλων τὰς πίστεις παράσχοιμεν τοῖς 
σπουδάζουσιν. 4. ᾿ΑΙνδρῶν οὖν εὐκράτως ἐχόντων οὔρω 
ὑσιὀόσπυρρά τὸ καὶ ὑπόξανϑα καὶ συμμέτρως ἔχοντα κατά τὸ 
τε σύστασιν καὶ παρυφιστάμενον. ὃ. Καὶ τούτου μὲν ἀπο-- 
δέδοται ἡ αἰτία, τὸ καϑ' ἕκαστον ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ 
διορισαμένῳ μοι. ἔνεστί γε μὴν κἀνταῦϑα βραχύ τε φάναι 
σὸν λόγον ἀναλαμβάνοντι. 6. ᾿βαπεὶ γάρ τοὶ δέδεικται 
φοῖς συμμέτροις πέψεσι τοῦ αἵματος καὶ τὴν χολὴν συμυ- 15 
εἰέτρως κατὰ χροιὰν ἀποδίδοσϑαι ἤτοι ξανϑὴν ἢ πυρρὰν 
δηλονότι, εἰκότως ὧν τῷ ἀπ᾽ αὐτῆς ἐχεῖσε διαδιδομένῳ χυμῷ 
ξανϑῷ τῷ χρώματι τυγχάνοντε καὶ τῇ τοῦ ὀρρώδους ἐπι- 
ἐμξίᾳ χυμοῦ ὑπόπυρρά τε καὶ ὑπόξανϑα τὰ οὖρα ἀποδο-- 
ϑείη, σύμμετρα δὲ ταῖς συστάσεσιν ἐπ᾽ ἀκριβέσι ταῖς στέ-- 0 
ψδσι. ἢ. “ευκὰ δὲ καὶ λεῖα καὶ ὁμαλὰ καὶ πρὸς τὸν 
πυϑμένα χωροῦντα τὸ πὰρυφιστάμενα γεγονότα καὶ τὴν 

ἐπὶ «ἢ τρίτη πέψει ἀλλοίωσιν μαρτυρεῖ, 8. ᾿Επὶ δὲ 
τῶν ἀκμαζόντων τὲ καὶ εὐχρώότως χόντων ἀνδρῶν τὰ 
οὖρα ὁποῖα εἴη καὶ πάλαι μὲν λέλεκται καὶ αἱ ἐφ᾽ αὐτοῖς .»: 
ἀσεδόϑησαν αἰτίαι, καὶ νῦν δ᾽ αὖ αὐτῶν ἐπεμνήσϑημεν 
ὅσον εἰκὸς ἦν" προσῆκον ὧν “εἴη καὶ τῶν λοτῶν ἐπὶ ταῖς 
διαγνώσεσι ῥηϑέντων ἐφώψασϑαι, ἵν᾿ ὅσεως καὶ τῶν αἰτιῶν 
ἀποδοϑεισῶν ἄρτιος ἡμῖν ὁ λόγος ἀποδοϑείη. 9. Γερόγ- 
τῶν τοίνυν οὖρα πρὸς τὸ λευκὸν ἤδη χωροῦντα φαίνεται 30 
ὑπόλεπτω τὴν σύμμετρον διαφυγόντα σύστασιν καὶ μείω 
φὰ παρυφιστάμενα καὶ οἷον ἔνωμα ἔχοντα " παίδων δὲ κο- 
μιδὴ νέων τῷ μὲν χρώματε ὀλίγον τῶν τε ὑποπύρρων καὶὲ 

ὑποξάνϑων δέουσι, μιχροῦ δὲ δεῖν ὑπερβάλλουσι τῇ ου- 
στάσει τῶν ἀκμαζόντων, πλείω δὲ τὰ παρυφιστάμενα 35 
ἔχουσιν. 10. “Ὃ μὲν οὖν ἐπὶ διαγνώσει λόγος τοιοῦτος οἵἷ-- 
ὅμαι ὠπεδόϑη, τὰς δὲ αἰτίᾳς ὧδὲ καταμαϑητέον. 11. ᾿Επεὶ 
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τοίνυν ἡ τῶν γερόντων ἡλικία καϑόσον ὧν προΐῃ ἐπὶ τὸ 
ψυχρότερον ῥέπῃ, εἰκότως ἄρα καὶ τὼ οὖρα λευκά τε καὶ 
λεπτὰ ἀποδώσει, τοῦ μὲν ἐμφύτου ἤδη μαραινομένου 
ϑερμοῦ, τῆς δὲ πέψεως ἐλαττουμένης τε καὶ ἀμαυρουμέ- 

πνῆς τῇ τῆς ψύξεως ἐπικρατείᾳ. 12. Διὰ ταῦτ᾽ οὖν εἰκό-- 
τως καὶ τῆς ϑρέψεως γινομένης βραχείας καὶ τὸ παρυφι- 

στάμενα μείω φαίνεταε τῇ τῶν τρεφόντων ἀναλογοῦντα 
χυμῶν στροσλήψει. 18. ᾿Επεὶ γὰρ ἐκεῖνοι μείους εἴρηνται 
τῷ τὲ τὴν ἀνάδοσιν ἀπημαυρῶσϑαι, τῷ τε τὴν πέψιν ἤτα- 

τογηκέναι, δεόντως ἐλάττω τε καὶ οἷον ἀπεπτούμενω φαίνε-- 
φαι τὰ παρυφιοστάμενα.. 14. Τῶν γε μυὴν παιδῶν πολὺ 
τυγχώνον «τὸ φυσικὸν καὶ ἔμφυτον ϑερμὸν μετὰ πλείονος 
τῆς φυσικῆς ὑγρότητος τὰ μὲν χρώματα τῶν οὔρων ἐνδέ- 
οντά πῇ τῶν ἐπὶ τοῖς ἀκμάζουσε προσβάλλεται τῇ πλείόνε 

ὁ ἐξυδαρούμενα ὑγρότητι, τῷ δὲ πεπλεονεχτηκέναι στὴν ἔμ-- 
φυτὸν ϑερμότητα ἀμείνω καὶ τὴν σύστασιν ἀποδοϑῆναι 
γέγονεν τῆς ἐπὶ τοῖς ἀκμάζουσιν. 1Ὁ. (Ἢ γάρ τοι πλείων 
ἔμφυτος ϑερμότης κρείττους καὶ τὰς πέψεις ὠπεργάξεται. 
10. Ἢ μὲν γὰρ τῶν ἀκμαζόντων ϑερμότης πλείων οὔσω τῇ 

30 ποιότητε ἢ τῇ ποσότητε --- ἤδη γὰρ πρὸς φὸ δριμύτερον 
κεχώρηκε --- καὶ τὰ χρώματα τοιαῦτω, οἷα λέλεκται, ἀποδέ- 
δωκε. 17. (ΗΠ τῶν παίδων δὲ μᾶλλον τῇ ποσότητι διενέγ-- 
κασὰ κατὰ τὴν σύστασιν τῶν χυμῶν «τεπυλεογνέκτηκεν. οὐ 
ϑαῦμα δὲ εἰ πλείω τὰ παρυφιστάμενα φαίνεται, τυλείονος 

η5 καὶ τῆς τῶν χυμῶν κατεργασίας γενομένης. 18. ᾿Μπυεὶ 
γὰρ καὶ ἄλλως μὲν ἀδδηφαγοῦσιν οἱ παῖδες, ὥστε συμύ- 
βαίνειν ἐντεῦϑεν πιλείω τὸ περιντώματα γίνεσϑαι" οὐ 
μείω δὲ καὶ διὰ τὴν τῆς ϑρέψεως ἐνέργειαν ἐπιτεινομένην. 

φῇ χρείᾳ. 19. Δεῖ γὰὼρ ὕλης ἔς τὲ τροφὴν τῷ ϑερμῷ,, καὶ 
᾿ - - ᾿ ’ Γ 5 μ 

30 ἐς τὴν τῶν μελῶν ἐπίδοσιν, πλείω καὶ τὰ στωρυφιστα μενῶ 

φαίνεται τῶν γερόντων φὲ καὶ ἀκμαζόντων. 20. Καὶ ὁ 
μὲν κατὰ τὰς ἡλικίας λόγος ὧδέ πη κείσϑω ἱκανῶς ῥηϑ᾽ εἰς" 
ψῦν δὲ καὶ σπερὲ τῶν λοιπῶν ῥητέον. --- 21. Τυναικῶν 
οὖν οὖρα ἀκμαζουσῶν καὶ ἐν τοῖς “τἄσεν ἐχουσῶν συμμέ- 

ϑόφρως ἐνδέοντά πὼς τοῦ τὸ ὑποτεύρρου καὶ ὑποξάνϑου καὶ, 
διαφανέστερά σως τῇ συστάσει φαίνεται, πιλείω γε. μὴν ᾿ 
παρυφιστάμεγα σῶν ἀνδρῶν ἔχοντα. φᾷ. Τοιαύταις μὲν. 

᾿ 
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οὖν διαγνώσεσι τὰ οὖρα τῶν γυναικῶν δοκιμάζεται" αἱ δὲ 
αἰτίαι πὼς τεϑεῖσαι βεβαιώσουσε τὴν διάγνωσιν. 38. Τὸ 
τοίνυν φῦλον τῶν γυναικῶν οἰκουροῦν καὶ βραχέσι γυμνα- 
σίοις χρώμενον, ἔτι τε ὑφειμένην ἔχον τὴν φυσικὴν ϑερ- 
εἰότητα τῇ τῶν ἀνδρών παραβαλλομένην, ἀσϑενεῖς μὲν δ 

φὰς πέψεις ποιεῖται, ἀβληχρὸν δὲ τὸ φυσικὸν κέκτηται 
πῦρ. 34. Ταῦτα τοι καὶ ὑπόλεστα μὲν τὰ οὔρω προβαλ- 
λεται καὶ ὑπόλευκα μῇ ἀκριβῆ καὶ ἴσην τῇ τῶν ἀνδρῶν 
στέψει δεχόμενα, σελείω δὲ τὼ παρυφιστάμενα διὼ δύο αἰτίας 
οἶμαι συνιούσας. 3ὅῦ. Τῇ γὰρ περιουσίᾳ φυσικῆς ὑγρότητος; τὺ 
φῇ τὸ ἐκ τῆς ἀσϑενοῦς πέψεως τῶν περιττωμάτων -τλησμο- 

ψῆς πλείω καὶ τὰ παρυφιστάμενα φαίνεται, ὥστε ἐντεῦ- 
ϑὲν ὧν τις σκοπήσας δέξαιτο τὸν λόγον ὡς ἀληϑῆ τὸν 

περὶ διαγνώσεως. 

ἈΚεφ. ἡ. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τὰς ἁπλὰς δυσπρασίας οὔρων. 15 

1, Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς ἁπλὲὰς δυσκρασίας ἐπιταϑεί-- 

σας μεταβολὼν ἐν ταῖς οὔροις ὧδ᾽ ἂν εἴη προσῆκον φάναι- 
2. Καὶ τοίνυν ϑερμότης βραχὺ μὲν ἐκστῶσα τοῦ δέοντος 

ὑπιόπτυρρά τὸ καὶ ὑπόξανϑα ἔτι τὰ οὖρα ἀποδίδωσιν, ἐπὶ 
σιλέον μέντοι ἐπιτάϑεῖσα ἤδη πυρρὰ καὶ ξανϑα, ταῖς δὲ 20 
συστάσεσι ὑπερεκτοίπτουσε ταῦτα τὸ σύμμετρον καί τις 
αὐτοῖς ἐπιφαίνεται στιλπνότης. 8. Τὰ δὲ γε παρυφιστά-- 
μενα τούτοις σύμμετρα μὲν καὶ αὐτά, ἤδη δὲ καὶ τὸ λευ- 
κόν, ὃ δὴ κατὰ φύσιν τε καὶ σύμμετρον ἔφημεν αὐτοῖς 
φελεῖν, ὑποφεύγουσι, τἀναντία δὲ δὴ τούτων ἡ ψυχρύτης 25 
προβάλλεται. 4. ᾿᾽Εφ᾽ ὅσον γὰρ ἄν ἡ ψύξις ἐπιτείνηται, 
λευκαίνεται καὶ τὰ χρώματα καί πως τῆς συμμέτρου συ- 

στάσεως λείπεται, τραχυτέραν τήν τε ἐπιφάνειαν καὶ τὼ 
παρυφιστάμενα μείω καὶ ἔνωμα. ὅ. ᾿Ενίοτε δ᾽ αὖ παχύ-- 
Ψεταὶ διόλου καὶ ἀναϑολοῦται τὰ οὔρα, ὑγρότης δ᾽ ἀμβλύ-- 30 
ψοι ἄν τὴν κατὰ φύσιν τοῦ οὔρου χροιὰν ἐξυδαρωϑεῖσαν, 
φραχύνοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἡ ἐπιφάνεια τούτου. θ. Πλείω δὲ 
καὲ ἡ ὠμότης τῶν παρυφιοταμιένων, ἐνδέοιεν δ᾽ ὧν ὧδε 
καὶ κατὰ σύστασιν τὰ οὖρα. 7. Ξηρότης δ᾽ αὖ ἀφαιρεῖται 
ποῦ τὸ κατὰ τὸ χύμα καὶ τοῦ παρυφισταμέψου ποσοῦ, 35 
διαφάνειαν δέ τινα καὶ στιλτενότητα πλείω ποιεῖ. 8. Τά 



124 ΙΟΑΝΝΙΚ ΔΟΤΌΛΆΒΠ 

γε μὴν χρώμανα φούτοις οἷα τὼ κατὰ φύσιν καὶ αἱ ου- 
στάσεις σύμμετροι, εἰ μή 7ε τῇ τῆς τρεφούσης ὑγρότητος 
ἐνδείᾳ δριμύτερα γένοιτο τῇ ἐπιναϑείσῃ φοῦ ϑερμοῦ στοιύ-- 

φῆτι. 9. Τοιαῦτα τὰ κατὰ τὰς δυσκρασίας οὖρα πέφυκε: 
5 ψῦν δὲ ἐπιϑῶμεν καὶ τὰς αἰτίας, τὰς διαγνώσεις ὧδε πι- 
στούμενοι. 10. ᾿βηπεὶ τοίνυν ἐπιτεινομένης ϑερμότητος 
εἴρηται μεταβάλλεσϑαι καὶ τὼ χρώματα τῶν οὔρων, εἐἰκό--: 
σῶς ἄρα κἀπὶ τῶν δυσαρασίᾳ ἤδη ἑαλωκότων ϑερμῇ» με: 

«ρίᾳ μὲν οὔσῃ, ὑπόπυρρά τε χαὶ ὑποξανϑαὰ ὀφϑείη ἂν, 

10 σελείονε δὲ γὲεγενημένῃ ἤδη ξανϑὰ καὶ πυρρά, τῆς ἐπιγε- 

γογυίας δηλονότι ϑερμότητος τὴν μὸν χολὴν δριμιυτέραν 

σοιούσης, τὴν δ᾽ ἐξυδαροῦσαν ταύτην ὑπεξαιρουμένην 
ὑγρότητα. ταῦτά τοι καὶ τὼ χρώματα τοιαῦτα ἀποδίδοται. 
11. ᾿Επεὶ δὲ καὶ ταῖς ἐπικρατείαις εἴρηται τῆς ϑερμότη- 

τόφος συμμέτρους καὶ τὰς πέψεις γίνεσϑαι, ὥστε καὶ τὰς 
φῶν οὔρων ἐντεῦϑεν συστάσεις συμμέτρους φαίνεσϑαι, 
εἰκότως ὧν πλεονασάσαις, μήτεω δὲ καταλυσάσαις τὴν ὑγί- 
εἰὰν καὶ τὴν ὑπὲρ τὸ σύμμετρον τὼ οὖρα σύστασιν ἀνα- 
λάβωσιν. 12. Οὐ ϑαῦμα δέ, εἰ καὶ ἡ ἐπιφάνεια σείλ-: 

20 βεὲ τῇ τοῦ χρωνγύγτος κατὰ ποιότητα ἐπιτώσει χυμοῦ. 
18. Τῆς γὰρ τοι ἐπιταϑείσης δριμύτητος ἀναλισκούσης 
φὴν τραχύνουσαν ὑγρότητα ἡ στιλβηδὼν διαφαίνεται, σύ -- 
μιδερὼ δὲ κατὼ τἄλλα τὰ παρυφιστάμενα πεφυκότα οὐ 
καινὸν ἂν εἴη, εἰ μὴ διὰ τὴν ἐπὶ ϑερμότητα ἐπιταϑεῖσαν 

5 δυσκρασίαν παρεῖταί τε καὶ τῆς λευκότητος, κατοβαφῆς 

φινος ἀπὸ τῆς χολῆς ἐσιδόσεως συναναδιδομένης τὲ καὶ 
χρωψνγυούσης τὰ σπαρυφιστάμενα. 14. ᾿Βθπί γε μὴν τῶν 
ψυχρῷᾷ ἑαλωκότων δυσκρασίᾳ καϑόσον ὧν ἐπὲ τὸ ψυχρότε- 
ρον προΐωσι, καὶ τὰ χρώματα λευκότερα ἐπιδείκνυται. 

80 1, ᾿Επεὶ γάρ τοι δέδεικται ξανϑήχολος μὲν ὧν ὃ χρωννὺς 
φὰ σύμμετρα τῶν οὔρων χυμός, οὗτος δὲ ἐσὲ συμμετρίᾳ 
σε καὶ ἀκριβέσι πέψεσιν ἐπιγίνεται, εἰκότως ὧν ἀποτυχού-- 
σῆς τῆς ἀπριβοῦς πέψϑως διὰ ψυχράν τιϑὰ διάϑεσιν, ὃ 
ξανϑὸς οὐκ ἀπολάβῃ τὸ οἰκεῖον χρώμω χυμὸς ὠχρὸν ἢ 

3 ὕπωχρον κατὰ τὸ τῆς ὠποτυχίας μέτρον χρώμα δεξώμενος, 
ὥστ᾽ ὧν εἰκότως τῇ τοῦ ὀρρώδους ἐπιμιξίᾳ χυμοῦ διάφοροι 

καὶ αἱ ἐπὶ τὸ γῆ τὴς χωροὔσαι χροιαὶ φανεῖεν κωτὰ «τὸ 
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μέτρον δηλονότε τῆς ἀποτυχίας τῆς πέψεως, ἔνϑεν τοι 
καὶ πιρὸς τὸ λεσιτότερον κατὰ. τὴν συστάσιν χωρεῖ το χύ- 
ματα, μὴ ῥᾳδίως τῇ ἐμφύτῳ κρατούμενά τε, καὶ πεττό-- 
μενα ϑερμότητι. 16. Διὰ τὰ αὐτὰ δ᾽ ἄν καὶ ἡ ἐπιφάνεια 
φτραχυτέρα ὀφϑείη τοῦ στιλβηδόνω παρέχοντος ἠτυχηκότος 5 
κατὰ τὴν πέψιν τοῦ χυμοῦ. μείω γεὲ μὴν καὶ ἔνωμα τὼ 
σιαρυφιστάμενα τούτοις. 17, Τῷ μὲν γὰρ ἠλαττῶσϑαι τὸ 
ϑερμὸν καὶ ἡ ἀνάδοσις ἐλάττων, ἐλάττω δ᾽ ἂν εἰκότως εἴη 
καὶ τά ἀπ᾽ ἐλάττονος τῶν χυμῶν ἀναλήψεως " ταῖς δὲ δὲ 
ἀτονίαν τοῦ ϑερμοῦ φαύλαις καὶ ἀσϑενέσι πέψεσι καὶ τὰ τὸ 
σαρυφιστάμενα ἐνωμότερω φαίνεται. 18, Οὐ ϑαῦμα δέ, 
εἰ ἀναϑολοῦνταί τὸ καὶ παχύνονται ἤδη τῆς ὠμοχυμίας 
κρατούσης διὰ τὴν τοῦ πέττοντός τε καὶ ἀλλοιοῦντος ϑερ- 
μιοῦ ἀσϑενείαν. 19. Ὅπου μὲν γὰρ ϑερμότης φυσικὴ τῆς 
ὕλης κατακρατοῦσα ἢ, τὰ μὲν λεπτὸ τῶν χυμῶν παχύνε- ιὉ 
ται πεττόμενα, τὼ δ᾽ αὖ γε ἑτέρωϑεν παχυνόμενα, ταύτη 
λεσιτύνεταί τὲ καὶ διακρίνεται. 20. Ταὕτά τοι καὶ ἀμιφο-- 
φέρας οἷδε τὰς συστάσεις διαφόρους αἰτίας ἡ κατὰ ψυχρό-- 
φητὼ προξενεῖν δυσκρασίά. 21. Τὰ μὲν γὰρ λεπτὰ διὰ 
τὴν ἑαυτῆς μᾶλλον ψιλὴν δυσχρασίαν, ἐκεῖνα δ᾽ αὖ διὼ 30 
φὴν δ αὐτὴν ἐπιγεγονυῖαν τῶν χυμῶν ὠμότητα, ὑγρότης 
γε μὴν ἐπιμαρτυρηϑείη μέντ᾽ ἂν καὶ τῷ ποσῷ τῆς ἐκκρί- 
σεως, συνεσιμαρτυρήσει δὲ καὶ ἡ ἀμαύρωσις τῆς ἀποδιδο-- 
μένης χροιᾶς. 22. Τῆς γὰρ πέψεως οὐκ ἀκριβοῦς γινο- 
μένης τῇ τῆς ὑγρότητος περιουσίᾳ καὶ τὸ σύμμετρον ἐκ-- 25 
πεφευγυίας, ἐπιϑεῖναι ταύτῃ τῆς συστάσεως ὑπόλεστα μὲν 
ἴσως φαίνεται, ἐπιλείποντα δὲ τῇ χροιᾷ τῇ τοῦ πλείονος 
ἐπιμιξίᾳ ὀρρώδους χυμοῦ, οὐ ϑαύμα δ᾽ εἰ καὶ πλείω τε 
καὶ ἐνωμότερα τὼ παρυφιοτάμενα φαίνεται. 28, Τῇ μὲν 

γὰρ ὑγρότητε τῶν χυμῶν, ῥᾳδία ἡ ἀνάδοσις γίνεται, ὥστε 39 
καὶ πλείω κατὰ τὴν κατεργασίαν εἶναι εἰκός, συμβαίνῃ δ᾽ 
ἐν" ἔσως, πλείονος ὄντος τοῦ ἀναδιδομένου ὑγροῦ, μιὴ 
Ὶ ἀκριβῆ τὴν τῶν ὑγρῶν κατεργασίαν γίνεσθαι, ὧσν ἐἐντεῦ- 

, ϑὲν ουμβαίνειν πλείω μέν, ἐνωμότερα δ᾽ ἐνίοτς τοὶ σταρ-- 
᾿ὐφιοτάμενω δείκνυσθαι. 34. ᾿Ππεὶ δὲ ξηρὰ τῷ σώματι 35 

γεγονυῖα δυσκρασία μείω μὲν τὰ χύματα τῶν οὔρων φαί- 

ῳ- διὰ τὴν τῆς ὑγρόνητος ὀλιγότητα, τὰ χρώματα δ᾽ 
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οἷα τὰ κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ἀκμάζουσίν τε᾿ καὶ γυμναζομέ- 
ψοῖς ἀνθρώποις, ἐπιτεινομένης δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἂν ἐπιταϑείη, 
αἵ τε συστάσεις ὅμοιαι «τοῖς ὑγιέσε τὲ καὶ συμιμέτροις, 
ἐνίοτε δὲ καὶ προσεπιτείψονται. 3ὅ. Τὰ μὲν οὖν χρώματα 

ὁ φοιαῦτα μένεν μηδέν τι τοῦ χρωννύντος στεπονϑότος χυ- 
μοῦ, μάλιστά γε μὴν καὶ ἐπιδιδόντος, καὶ τὸ χρώματα ἐπτι-- 
διδόασιν. 326. “Ὥσπερ δὲ ἐπὶ ταῖς τῆς ὑγρότητος ὑπερβολαῖς 
οὐκ ἐκράτει ῥᾳδίως ἢ πεπτικὴ δύναμις, οὕτω νῦν ἐπὶ ταῖς 
ξηραῖς δᾷστα δυσκρασίαις κρατοῦσα οὐ μόνον ἀποδίδωσι 

10 τὴν σύμμετρον σύστασιν, ἀλλ᾽ ἐνίοτε καί τε πάχος προῦ-- 
ἐπιτίϑησι, στιλπηνότης δέ τις καὶ λειότης ἐπιλάμπει τὴν 
ἐπιφάνειων διὰ τὴν τοῦ χρωννύντος χυμοῦ αὐτάρκειαν. 
27. Τά γε μὴν παρυφιστάμενα. μείω μὲν ὀλίγης οὔσης 
καὶ τῆς ἀναδιδομένης ὑγρότητος, σύμμιετρα δὲ ταῖς ὑπο- 

1 στάσεσι, καὶ ἀκριβῶς σπτεπεμμένα τῷ κεκρατῆσϑαι ταῦτα 
ῥαδίως. ὑπὸ τῆς σπεττούσης ϑερμότητος. 238, Καὶ ὁ μὲν 
στερὶ αἰτίας οὔρων λόγος ἐν τοῖς κατὰ δυσκρασίαν ἁπλὴν 
φαινομένοις οὔροις οὕτω πὼς ἀποδιδόσϑω" οὐ μέντοι 
χρεὼν λανϑάνειν, ὡς ἐπὶ μιᾷ τἀνθρώπου δυσκράτως ἔχον-- 

3 φος ποιότητι λέλεκται ταῦτα, τῶν ἄλλων ὅσον εἰκὸς συᾳν-- 
μέτρων πεφυκυιῶν. 39. ᾿Επεὶ δ᾽ ἀκριβῶς ὁ λόγος τὰς ἐπὶ 
ταῖς ἁπλαῖς δυσκρασίαις διωρίσατο αἰτίας, ἔξεσται τῷ σπου-- 

δαίῳ κἀκ τούτων τὰς συμστοπλεγμένας ἐξευρίσκειν ἔσιτε-- 
ϑείσας ποιότητας. 

25. Κεφ. θ΄. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τοὺς γυμναζομένους καὶ δαϑύμως 
βιοῦντας οὔρων. 

1. ΤΙ|ρὸς τούτοις ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως εἴρηται, ὡς 
φοῖς μὲν συμμέτρως γυμναζομένοις καὶ τὰ οὖρα σύμιμε-- 
«ρὰ ἀποδίδοται, οἷα καὶ ἐπὶ τῶν ἀκμαζόντων τὲ καὶ 

30 γυμυναζομένων εἴρηται. ἃ. Τῶν δ᾽ ὑπὲρ τὸ δέον κεκμη-" 
κότων τὲ καὶ γυμναζομένων «τὸ οὖρα ἤδη μὲν σερὸς τὸ 
πυρρόν τὲ καὶ ξανϑὸν χωρεῖ, αἵ ϑ᾽ ὑποστάσεις τούτων͵ 
βραχεῖα τε καὶ λεπταὶ ἀλλοιοῖντο δ᾽ ἂν καὶ κατὸ χροιάν", 
ἐνίοτέ γε μὴν καὶ συγτήγματα ἐπινήχεται τούτοις: 8. Τῶν 

36 δὲ νωϑρὸν καὶ ἥσυχον μετιόντων βίον τά τε οὖρα πρὸς 
τὸ λευκὸν χωροίη ἂν καὶ τὰ παρυφιστάμενα πλείω τὸ καὶ 

] 
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ὠμόφερω. 4. ΑἹ μὲν οὖν ἐπὶ συμμέτροις γυμνασίοις αἷ-- 
τίαι τῶν οὔρων πάλαι ἀποδέδονται τῷ λόγῳ ἐπὲ τοῦ κατὰ 
σάντα συμμέτρου τὲ καὶ ἀκμαίου ἀνθρώπου. ὕ. Νυνὶ 
δὲ ἐπιϑώμεν τῷ λόγῳ καὶ τὰς ἐπ᾽ ἀμέτροις γυμνασίοις 
φῶν οὔρων αἰτίας, εἶϑ'᾽ οὕτως τὰς ἐπε ψωϑρότησε καὶ ἦσυ-- 5 
χίαις. 6. ᾿Επειδὰν τοίνυν πλείων τοῦ “προσήκοντος ἡ τοῦ 
ϑϑερμοῦ γένηται κίνησις ἐξαφϑεῖσω ὑπὸ τῶν ἐκτὸς γυμνα-- 
σίων «τλειόνων τοῦ προσήκοντος πεφυκότων, ἤδη μὲν ὁ 
χολώδης ἐπιτείνεταε χυμὸς συγκαύμενος ὑπὸ τῆς ἐπιγε- 
γονυίας ϑερμότητος, ἤδη δὲ διὼ τὴν τοιαύτην ἔξαψιν καὶ τὸ 
τὰ χρώματα τῶν οὔρων πρός τε τὸ πυρρὸν καὶ ξανϑὸν 
ἐσειρρέσει, τοῦ μὲν κατακεραννύντος ὁρρώδους χυμοῦ μειω- 
ϑέντος, τὴν δὲ ποιότητα τοῦ χολώδους ἐπιταϑέντος χυμοῦ, 
ἡ. Τά γε μὴν παρυφιστάμενα λεττά τὸ καὶ βραχέα φαί- 
ψεταιῖ, τι ὅτε πλείονε ϑερμότητι καταλελέστυνται καὶ δια- 15 

στερόρηνται συνδιαπνευσϑέντα εἴϑ' ἱδρῶσιν ἢ καὶ τῇ ἀδήλω 
διαπινοῇ ἐξαραιωϑέντος ἐπὶ τόσοις γυμνασίοις τοῦ δέρμα- 
φος, εἰκός γε μὴν ἐπιτωϑέντων τῶν τοιούτων γυμνα- 
σίων καί τινὰ συντήγματα ἐπινήχεσϑκε ἀπὸ τὸ τῶν νεφρῶν 
δηλονότι καὶ ἄλλων τινῶν ἴσως μερῶν τοῦ σώματος, τῇ 30 
τῆς πλείονος μετακινήσεως ϑερμότητε καὶ τῆς πιμελῆς 

συντηξάσης. 8. ᾿Επί γε μὴν τῶν ἥσυχον καὶ ἀγύμναστον 
μετιόντων βίον τά τὲ οὖρα τοῦ συμμέτρου ἀφιστάμενα 
χρώματος χωροίη ἂν πρὸς τὰ λευκὰ βραχυτάτην τοῦ ϑερ- 
μοῦ τὴν κίνησιν ἔχοντος καὶ πρὸς ἑαυτὸ ἐπινεύοντος καὶ 25 
φῇ ἀκινησίᾳ οἷον ἀπομαραινομένου. 9. Οἷον γάρ τοι ταῖς 
σευρχαϊαῖς συμβαίνειν εἴωϑεν ἀρκούσης ὕλης ἐπισωρευϑ εἰ-- 
σης. ὧν μὲν γὰρ καί τις ἔξωϑεν ἐπισυνεργήσῃ κίνησις, 
ῥᾳδίως τε ἐξάπτεταε καὶ κατεμπίπραταε ἡ ὕλη, προχείρως 
δὲ καὶ τὰ προσεπεμβαλλόμενα καταδαπανᾶταε, μήτενος δ᾽ 30 

ἔξωϑεν ἐπιγεγονυίας κινήσεως, δυσχερὲς μὲν τὸ κατακαίειν 

. φὴν ἀποδοϑεῖσαν ὕλην. 10. Δέος δὲ οὐχὶ μικρὸν μὴ καὶ 
᾿ ἀπομαρανϑῇ προσεσειβληϑείσης καὶ πλείονος ἑτέρας ὕλης. 

41. Τοιοῦτόν τι κἀπὶ τῶν γυμναζομένων τὲ καὶ ἀγυμνα- 
στούντων συμβαίνειν εἴωθε. διὰ ταῦτό τοι πρὸς μὲν τὸ 35 
λευκὸν ἤδη χωρεῖ τὸ τῶν οὔρων χρώματα ἐπὶ τῶν Ψωϑρὸν 

καὶ ἥσυχον μετιόντων βίον. 13, 1.ὰὶ παρυφιστάμενα δὲ 
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σιλείω τὸ καὶ ἐνωμότερα τούτοις εἰκότως ἐπιφαίνεται. τῇ 
μὲν γὰρ ἡσύχῳ διαγνωσῇ ὑᾳδίω ἡ ἀνάδοσις γένοιτ᾽ ὧν καὶ 
αὶ ἀλλοίωσις, ἡ δὲ πέψις κατὰὶ τὴν τοῦ ϑερμοῦ ἐπικρά-- 
φειαν. 18, ᾿απεὶ δὲ καὶ τοῦτο δέδεικταε, ὡς μὴ κινου- 

ὅ μένῃ ἀπομαραίνεσϑαε τῷ χρόνῳ εἴωϑεν ἡ ϑερμότης, εἰκό-- 
τως ὧν πλείω μὲν ἐπὶ τῶν ῥᾳθϑυμοτέρων ἐπισυμβαίη τὰ 
παρυφιστάμενα, ὠμότερα δὲ τῆς ἀκριβοῦς ἠτυχηκότα σιέ-- 
ψεως. 14, Καὶ ὧδε μὲν ἐπὶ τῶν γυμναζομένων τὸ καὶ 
ῥαθϑυμούντων κατὰ τὰ οὖρα, παυέσϑω λόγος. μιδτιτέον δ᾽ 

“0 ἐφεξῆς ἐπὶ τῶν κατὰ τὰς ὥρας τε καὶ χώρας, ἡλλοιωμέ- 

ψῶν οὔρων. ͵ 

Κεφ. (. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τὰς ὥρας τε χαὶ χῶρας οὔρων. 

1. ἽΒαρος τοίνυν ἀρχομένου ἔτι τὸ μὲν χρώματα λευκά 

τε καὶ ὠχρὰ καί ποτε καὶ παχύνεται, τὰ ποσὰ δὲ τῶν χυ- 
16. μάτων πλείὠ τῶν ἐξ ἀναλογίας ἀποσιτουμένων, τὸ δὲ σπιαρ-- 
υφιστάώμενα πλείω τε καὶ παχύτερα. ἃ. Προϊόντος δὲ τοῦ 
χρόνου ἐπὶ τὸ ϑερμότερον, τὠ τε χρώματα πρὸς τὸ οὐμ- 
μέτρον ἤδη χωρεῖ καὶ τὰ παρυφιστάμενα ἤδη δὲ ϑέρους 
ἠργμένου ὑπόπυρρω μὲν καὶ ὑπόξανϑα τὼ οὖρα, λεπτό-- 

20 φερὰ δὲ τὰ παρυφιστώμενα τούτοις φαίνεται. 8. ᾿“χμά- 
σαντος δὲ τοῦ ϑέρους μείω μὲν τῷ ἐξ ἀναλογίας ποσῷ 
τὰ χύματα καὶ πρὸς τὸ πυρρὸν ἤδη καὶ ξανϑὸν χωρεῖ 
φοῦ χρώματος. 4. ΑἹ δὲ συστάσεις αὐτῶν βραχύ τι τοῦ 
συμμέτρου λεσιτότεραι, καί τις ἐπιλάμστει αὐτοῖς στιλετνό-: 

5 φῆς᾽ τὰ δὲ γε παρυφιστάμενα λεπτότερα μὲν καὶ μείω, 
ἤδη δὲ καὶ αὐτὼ ἐπιχρωννύμενα τὴν λευκότητα. ὅ. 11αρ- 
ἀκμάσαντος δ᾽ ἤδη καὶ φϑινοπώρου ἀρχομένου, ὑποχα- 
λᾶται μὲν τά τὲ χρώματα τῶν τε χυμάτων καὶ τῶν παρ- 
ὑφισταμένων, λεττεὶ δ᾽ ἔτε μένει. 6. Ἰ]ροϊόντος δὲ στρὸς τὸ 

80 ψυχρότερον ἔτε τὼ σύμμετρα χρώματα ἀποδίδονται" χειτ 
μερινῆς δ᾽ ἐπιγεγονυίας τροπῆς κατὰ μὲν τὸ ποσὸν ἤδη 
σιρὸς τὸ σύμμετρον χωρεῖ, κατὰ δὲ τὰ χρώματα πρὸς τὸ 
λευκόν, τὰ δὲ παρυφιστάμενα ἤδη τιλείω, αἱ δὲ συστάσεις 
σύμυμέδτροι. 7. ᾿“κμάσαντος δ᾽ ἤδη τοῦ χειμῶμος τὰ μὲν 

385 χρώματα τῶν λευκῶν γίνεται, αἱ δὲ συστάσεις ἀνώμαλοε, 

σοτὲ μὲν παχεῖαι ποτὲ δὲ λεπτυνόμεναι φαιγόμεγαι, τὰὼ 
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δὲ ποσὼ καὶ τῶν ἐξ ἀναλογίας συμμέτρων σπιλείω τά τε 
παρυφιστάμενα τούτοις πλείω τε καὶ ἔνωμια ἐπὶ «ο πορλεῖ- 

στον φαίνεται. 8. Καὶ τὰ μὲν κατὰ διαφορὰς τῶν ὡρῶν 
ἀλλοιούμενα οὖρα τοιαῦϑ᾽, ὡς ἐν βραχεῖ φᾶναι, λέγεται" 
λοιπὸν δ᾽ ὧν. εἴη καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις ἐπιϑεῖναε τῷ λόγῳ 
ἐξευρημένας αἰτίας. 9. Οὕτω γὰρ ἀποδοϑέντος τοῦ λόγου 
καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς ἀναλογούσαις ταῖς ὥραις χώρας προσα- 

ποδώσεις ῥᾳδίως. ἀλλ᾽ ἐπαναληπτέον ἤδη τὸν λόγον καὶ 
. φὰς καϑ' ἕκαστον τούτων νομιζομένας ἀποδοτέον αἰτίας. 

10. ἼΕαρος τοίνυν ἠργμιένου καὶ τοῦ ἡλίου πρὸς ἡμιῶς τὸ 
ἀναβαίνοντος, ὁπόταν τοίνυν καὶ αἱ Πλειάδες ἀκρόνυχοι 
ἔτε φαίνωνται, τὰ μὲν χρώματα τῶν οὔρων ἔτε λευκιί τε 

καὶ ὠχρὰ ἐπιφαίνεται καὶ ταῖς συστάσεσιν ἀνώμαλα, σελείω 
δὲ τῷ ἐξ ἀναλογίας ποσῷ καὶ τά γε παρυφιστάμενα τού- 
τοις πλείω τὸ καὶ ἔνωμα. 11. Ἔτι μὲν γὰρ τοῦ ψύχους ι5 
κυριεύοντος, νικῶται μὲν ἡ ἔμφυτος ϑερμότης τῷ σπεριέ-- 

χοντι. 12. ᾿“΄ποτυχίαι δὲ τῆς σιέψεως ἐπιγίνονται κατά τε 
τὸ χρώματα καὶ τὰς συστάσεις. 18. “Οτὲ δὲ καὶ τὰ προσ- 
φερόμενα πλείω, τῶν δὲ π«τολλῶν τροφῶν καὶ τὰ περιττώ- 

ματα πλείω καὶ τὼ παρυφιστάμενα τούτοις πλείω φαίνε-- τὸ 
ταὶ καὶ ἔνωμα, μὴ προσηκόντως τῶν χυμιῶν κατεργασμιέ- 
ψων. 14. ᾿Επὶ δὴ τούτοις πλείω τῷ ποσῷ τὰ οὖρα φαίνεται 
διὰ τὴν ἐκ τοῦ παντὸς χειμῶνος ἐπισωρευϑεῖσαν ὑγρό- 

τήητὰ τῶν χυμῶν τῷ σώματι. ὃ. Τοῦ γάρ τοι χειμιῶνος 

“πλειόνων μὲν τῶν προσαγομένων οὐσὼν τροφῶν, σελειό-- 5 

ψὼν δὲ καὶ τῶν ὕπνων καὶ σιροσέτε τῆς τοῦ. περιέχοντος 

κράσεως ὑγρᾶς τὸ καὶ ψυχρᾶς τυγχανούσης, χυμῶν ὠμῶν 
οὐκ ὀλίγη ποσότης ἀϑροίζεται, ἀλλὰ χειμῶνος μὲν ἔτι 
ὄντος, πεπηγυῖα ἡ τοιαύτη ὕλη ἴσως βραχύ τι πλείων τοῦ 
ἐξ ἀναλογίας. συμμέτρου πρόεισιν. 16. ᾿Ξαρος δ᾽ ἐπιλά με-- 30 
ψαντος καὶ τῆς καταστάσεως ἔτι ὑγρᾶς τελούσης, τῶν χυ-- 

μῶν ἤδη στεττομένγων κρειττόνως καὶ λυομένων, πολλῷ ἂν 
ἴδης πλείω τῶν προσφερομένων τὼ ἐξουρούμενα. 17. Προῖ- 
ὄντος δὲ τοῦ χρόνου, ὅτε δὴ καὶ ᾿γάώδες ἑῴαι φαΐνονται, 
τά τε χρώματα καὶ αἱ συστάσεις πρὸς τοῖς π-ἀρυφιστα μιέξ 15 

ψοῖς πρὸς τὸ σύμμετρον χωρεῖ. 18. ΠΤ] δὴ, γὼρ. τοῦ περιόέ- 
χοντος χαϑισταμένου πρὸς τὸ σύμμετρον καὶ, ὅσα. διὰ 

Π, 9 
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φὴν προγεγονυῖαν ἠλλοιοῦντο κατάστασιν, ἐπαγάγεται πρὸς 
φὸ σύμμετρον. 19. ᾿Επὰν γὰρ ἡ τοῦ περιέχοντος κρᾶσις 
μήτε ψυχρὰ εἴη πάνυ, ὥστ᾽ ἀδικεῖν τὴν ἔμφυτον ϑερμό- 
φητα, μήτ᾽ αὖ ἐπιτεταμένως ϑερμή, ὡς διαφορεῖσϑαι ἤδη 

5 καὶ τὴν ἐν ἡμῖν ϑερμότητα, αἱ φυσικαὶ δυνάμεις τὰς φυ- 
σικὰς ἐν ἡμῖν ἐνεργείας πρὸς τὸ κατὰ φύσιν τὸ καὶ σύμ» 
μξτρον διεγείρουσιν, οὐδενὸς τινος ϑύραϑεν ἐμποδὼν 
σροσισταμένου. 30. .ὋΟπόταν δὲ ἑῷος μὲν ᾿ρίων ἄρχη- 
φαι ἐπιτέλλειν, ϑεριναὶ δ᾽ ἤδη τροπαὶ τυγχάνωσιν, ὑπό- 

τὸ πύρρα μὲν καὶ ὑπόξανϑα τὰ οὖρω φαίνηται, λεστότερα δὲ 
«τῶν συμμέτρων τὰ παρυφιστάμενα καὶ εἰκότως. 21. Τοῦ 
γάρ τοι ϑερμοῦ καϑαρῶς ἐν τῷ παντὶ διαχυϑέντος σώ- 
ματε καὶ τῆς εὐρισκομένης ὕλης κατακρατοῦντος, καὶ πέ- 

ψεως ἐπιγινομένης πρεπούσης, καὶ οὖρα ἀποδίδοται τὸ 
το σύμμετρον ἔχοντα χρῶμα, λεπτότερα δ᾽ οἷον αὐτοῖς τὰ 
παρυφιστάμενω τῷ εἴδει τούτων τὰ πλείω λεπτύνεσϑαί τὸ 
καὶ τῷ σπεριέχοντε διαφορεῖσϑαι ϑερμῷ. 2:2. ᾿ΔΙκμάξοντος 

. δ᾽ ἤδη ϑέρους, ὁπότε καὶ Προκύων ἑῷος ἐπιτέλλει, μείω 
μὲν τὰ οὖρα τῷ ἐξ ἀναλογίας ἀποδιδομένῳ φαίνεται ποσῷ, 

20 ἤδη δὲ πρὸς στὸ πυρρὸν καὶ ξανϑὸν χωρεῖ τὰ χρώματα 
καὶ αἱ συστάσεις λετυτότεραε τῶν συμμέτρων, τὰ δὲ παρ- 
υφιστάμενα μιείω τὸ καὶ λεπτότερα καὶ πὼς ἐπιχρωννύ- 
μιενω τὴν λευκότητα. 28. Τοῦ γάρ τοι περὶ ἡμᾶς ϑερ- 
μοῦ ἀκμαίου μὲν ἤδη γεγονότος, ἐφελκομένου δὲ πρὸς 

26 ἑαυτό, τὸ ἡμέτερον τοῦτο φυσικὸν πῦρ καὶ τῇ ποιότητι 
ἐσειτείνοντος, πλείων μὲν χρεία προσφορᾶς γίνεται πόμα- 
τος, μείων δ᾽ ἡ ἐξ ἀναλογίας ἔκκρισις εἴς ϑ᾽ ἱδρώτας καὶ 
φὴν ἄδηλον, διαφορουμένη, διασυνοήν. 3234. Τῇ γε μὴν διὰ 
τὸ περιέχον τῆς χολῆς ἐπιδόσει καὶ τὸ χρώματα τοιαῦτα 

30 φαίνεται. ὅτε δὲ τοῦ φυσικοῦ συνδιαφορουμένου ϑερμοῦ 
αἱ κατὰ φύσιν πέψεις ἀποτυγχάνουσι, καὶ τὰ οὖρα τὴν 
σύστασιν λεσιτότερα ἐπιφαίνεται. 3ὅ. Τὰ δέ γε παρυφε- 
στάμενα χρώψνψνυται μὲν ἤδη τῇ τῆς χολῆς περιουσίᾳ, 
μείω "δὲ καὶ λεπτότερα φαίνεται φῷ τὲ διαφορεῖσϑαι καὶ 

35 λευυτύνεσϑαι τὰ στλείω τούτων καὶ τὰς πέψεις ἀσϑενεστέ- 

ρας γίνεσϑαι » τῷ ϑύραϑεν ἐκκρενομένου δηλονότε φτοῦ 

φυσικοῦ ϑερμοῦ. 30, "Πδη δ᾽ ἀρχομένου φϑιψοπώρου, 
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ὅτε δὴ καὶ ᾿4ρκτοῦρος ἐπιτέλλει, ὑποχαλᾶται μὲν τὰ χρώ- 
ματα τῶν τὲ χυμάτων καὶ τῶν παρυφισταμένων πρὸς τὸ 
σύμμετρον χωροῦντα; λεπτὰ δ᾽ ἔτε μένει καὶ διαφανῆ καὶ 
μείω. 27. Τοῦ γάρ, τοι σφοδροῦ παρηκμακότος ϑερμοῦ 
καὶ τὰ δι ἐκεῖνο χρώματα ὑπενδιδόναι ἄρχεται, καϑόσον ς 

ὧν ἀπολήγειν ἡ ϑερμότης φαίνηται. 238. Διώ γε μὴν τὴν 

ἔτε τοῦ περιέχοντος ἐπικρατοῦσαν ξηρότητα μείω καὶ δια-- 
φανῇ τά τὲ χύματα καὶ τὸ παρυφιστάμενα φαίνεται. 
29. Προήκοντος δ᾽ ἔτε τοῦ φϑινοπώρου, ὁπότε δὴ καὶ 
Πλειάδες δύνουσιν, ἤδη μὲν σύμμετρα τά τὸ χρώματα τὸ 
καὶ τὰ πὰρυφιστάμενωα τῶν πέψεων ἀμεινόνων δηλονότι, 
γιγνομένων, τῆς ὑπὲρ τὸ δέον διαπινοῆς ἐκ τῆς τοῦ στεριέ- 
χοντος ϑερμότητος ἐπισχομένης. 80. Ἰϑυχρῶν γὼρ ἤδη 

σιψευμάτων ἐπιπινευσάντων, τόνον μὲν ἡ ἔμφυτος ἀπο- 
λαμιβάνει ϑερμότης, τὴν ἐν πᾶσι δὲ συμμετρίας ταῖς πέ- τ5 

ψεσιν ἀποδίδωσιν. 31. ᾿41λλ᾽ ἤδη χειμερινῆς τροπῆς γινο-- 
μένης, αἴξ τότε ἑῷα δύνει, τὰ μὲν χρώματα τοῦ συμιμέ- 
τρου ἀφίστανται, ἤδη λετιταὶ δὲ αἱ συστάσεις, ἔτι καὶ τὸ 
σαρυφιστάμενα πλείω μέν, ἔτε δ᾽ ἴσως τηροῦνται σύμιμι-- 
τρα. 832. Τοῦ γὼρ περιέχοντος γινομένου ψυχροτέρου, 10 

συναλλοιοῦταί πὼς καὶ ἡ ἐντὸς ϑερμότης, ἐπιδίδωσι δὲ 
καὶ ὁ φλεγματικὸς τότε χυμός, ὦστε συμιβαίνειν ὧδ᾽ εἰκό- 
φως καὶ τὸν ἐν ἡμῖν χρωννύντα χυμὸν ἀπημαυρῶσϑαι 
ἠτονηκότα. 38. Ὅτι δ᾽ αἱ προσφοραὶ τῶν τροφῶν πλείους, 
ἐνεργέστεραι δ᾽ αἱ πέψεις τῷ τὸ ἤδη τὸ ϑερμὸν ἐρρῶσϑαι 25 
καὶ τοὺς ὕπνους σιλείους εἶναι, ταῖς πέψεσιν οὐκ ὀλίγα 
λυσιτελοῦντας, καὶ τὰ παρυφιστάμενα «ιλείω φαίνεται. 
84. ᾿Ακμάσαντος δ᾽ ἤδη, ὁπόταν καὶ ζέφυρος πνεῖν ἄρχη- 
φαὶ, τὸ μὲν χύματα τῶν οὔρων πλείω μὲν τοῦ ἐξ ἀναλο- 
γίας ποσοῦ, ἤδη δὲ καὶ λευκὰ φαίνεται. 8. Καὶ τὰς τῶν 30 
συστάσεων ἀπωθϑεῖ ἀμετρίας, τὰ δέ γε παρυφιστάμενα . 
τούτοις σπτλείω τε καὶ ὠμότερα πρόεισι. 86. Τοῦ γάρ τὸι 
περιέχοντος ψύχους ἐπὶ τοσοῦτον ἐπιταϑέντος, ὡς ἤδη 
μὲν τὴν ἔμφυτον ἀδικεῖσθαι ϑερμότητα καὶ τοῦ χολώδους 

δὲ τότε πάντῃ μαραινομένου χυμοῦ, τοῦ δὲ φλεγματώδους 36 

χαὶ ἀχμιάζοντος, λευκὰ μὲν ἀσοδίδοται τὰ οὖρα. 87. ΖΔιά- 

φορὰ δὲ ταῖς συστάσεσιν ἤτοι δηλονότι λεπτὰ δὲ ἀποτυ- 
95 

"Φ 
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χίαν τῆς πέψεως ἐξ ἐπιλρατείας συμβᾶσαν τῆς τοῦ περιέ- 
χοψτὸς ψύξεως ἢ παχέα καὶ ἀνανεταραγμένα, τοῦ ὠμοῦ 
καλουμένου οὕτω χυμοῦ κατὰ τὸν ἴδιον καιρὸν ἐσπτακμά- 
σαντος. 38: 1ῳ τὲ μὴ δεδονῆσϑαι κρατεῖν καὶ πέττειν 

ὁ σιλείω τὰ προσφερόμενα τελοῦντα τὴν ἔμφυτον ϑερμό- 
τήτα, καὶ τῷ τὸ ψῦχος ἴδιον ἔχειν συνιστᾶψ τὰς ὕλας, διὰ 
ταῦτά τοι καὶ τὰ παρυφιστάμενα ὧδε πλείω διὰ τὴν πλείω 
τῆς τροφῆς κατεργασίαν, ὠμὰ δὲ καὶ παχύτερα ἐνίοτε ἢ 

διὰ ψυχρότητα ἀπομαραίνουσαν τὴν ἔμφυτον. ϑερμότητα, 
ι1ὸ ἢ διὸ τὸ πλείω τὴν ἀναδοϑεῖσαν ὕλην τῆς κατὰ τὴν ϑὲερ- 

μιότητα φελεῖν δυνάμεως. 39. Αἱ μὲν οὖν τοῖς κατὰ τὰς 
ὥρας μεταβεβλημένοις οὔροις ἀποδιδόμεναι αἰτίαι τοσαῦ-- 

ται ἂν ἀποδοϑεῖεν τοῖς τὸ τοιαῦτα σπουδάζουσιν" ἐντεῦ-- 
ϑὲν δ᾽ ἄν τις σκοπῶν καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς χώραις ἐξεταζομέ-- 

τό ψαὶς ἀποδώσει αἰτίας. 40. Αἱ δὲ ἐπὶ ταῖς διαίταις μετα- 
βεβλημέναις ἀναλόγως ἕξουσι ταῖς ΜΝ φαῖς δυσκχρασίαις 

ῥηϑείσαις. 

Κεφ. καἰ. τὰ αἰτίας τῶν κατὰ τοὺς εὐχύμους τε καὶ κακοχύμρξα. 

τροφὰς οὔρων. 

20 1. Οὐ καινὸν δ᾽ ἂν εἴη, εἰ ἐπὶ τῶν εὐχύμων τὸ καὶ 
εὐπέπτων τροφῶν ῥάδιαε μὲν αἱ πέψεις, ἀκίβδηλα δὲ τὰ 
σαρυφιστάμενα. ὥ. Τοῖς γάρ τοι φυσικῆς ϑερμότητος 

ῥᾳδίως μὲν τὰ εὔπεπτω ἀλλοιούσης, προχείρως δὲ τῆς πέ- 
ψεως ἐπὲ τοῖς εὐχύμοις ἐνεργουμένης ἑτοίμως σιάντα γίνε- 

ταὶ, σύμμενρκ δ᾽ ἐν πῶσε τὰ τοῖς οὔροις τεϑεωρημένα 

φαίνεται. 8. “Μδοπερ᾽ δῆτα τοὐναντίον ἐτιὶ προσφοραῖς 
᾿ δυσπτέσστων τὲ καὶ κακοχύμων σιτίων, δυσχερῶς μὲν αἱ 
σέψεις γίνονται, διερϑαρότα τὲ καὶ ποικίλω τοὶ παρυφι- 
στάμενα φαίνεται, μὴ παραδεχομένης τῆς πεπτικῆς δυ- 

380. Ψάμεως τοὺς ἀτροφοῦντας τῶν χυμῶν, ἀλλὰ κἂν τύχοιεν 
ἀναδοϑέντες ἀπωϑουμένης. 4. Αἱ μὲν γὰρ ἀπεψίαε γί-- 
γονταὶ καὶ διὰ τὴν τῶν προσφερομένων ὠνεπιτηδειότητα. 
ὅ. Ἤτοι γὰρ διὸ ποιότητα τῶν προσφερομένων ἡ πεεηυνεκη 
πάσχειν εἴωϑε δύναμις, ἢ διὼ ὑπερβάλλουσαν ποσότητα. 

346, 7 σε γὰρ πλείω καὶ ὑπὲρ τὴν δύναμιν οὐ ῥᾳδίως κρα- 
τεῖται τῇ φυσικῇ ϑερμότητι, τὸ δὲ τῇ σιοιότητε χείρω οὐδὲ, 
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φὴ» ἀρχὴν πιροσλαμιβάνεται τῆς ἑλκτικῆς δυνάμεως τὰ οἱ- 
κεῖ μόνω. ἐπισπωμένης. 2. Κἀν νύχοιεν δὲ προσλη- 

φϑέντα } τῇ ἀποκριτικῇ δυνάμει ἐκκρίνεται . γένοιτο δ᾽ ἂν 
καὶ διὰ τὴν τῆς δυνάμεως οἰκείαν βλάβην καϑ' οἱανδή-- 

τινὰ διάϑεσιν ἐπιγεγονυῖαν. [καὶ ταῦτα, κακή ὧδε. 

Κεφ, ιβ΄. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τοὺς ἐπνυλούχα τε καὶ ἀύπνους οὔρων. 

1. “Ὑανηλῶν δὲ οὖρα εἴρηται ὅσα χρώματε μὲν πρὸς 
φὸ λευκὸν ἀπέστραπται, συστάσει δὲ ἢ μετρίως λεπτὰ ἢ 
σαχέα ἐν παρυφιόταμένοις δὲ πλουτεῖ ὠμοῖς τὲ καὶ σελείο- 

σιν. ὦ. ᾿Αὐπνούντων δὲ μάλιστα κατὼ πάϑος τὰ οὖρα 
τοιαῦτα εἴρηται ταῖς μὲν συστάσεσε λεπτά, τοῖς δὲ χρώ-- 
μασι διάφορα. 8. Ποτὲ μὲν γὼρ λευκὰ πάνυ πέφυκε, 
σιοτὲ δὲ ξανϑά τε καὶ πυρρά, ἐλαιώδη τε καὶ μέλανα, τοῖς 
δὲ. παρυφισταμένοις ἔτε μᾶλλον ἀλλόκοτα " ἤτοι γὰρ ἐπε- 
λείπει καὶ ταῦτα ἢ προσόντα μετέωρά τε καὶ τραχέα καὶ 
τοῖς χρώμασιν οὐκ ἀγαϑὰ πέφυκε. 4. Καὶ ὃ μὲν ἐπὶ δια- 
γνώσεε λόγος τοιοῦτος" νῦν δὲ καὶ τὰς αἰτίας ὧδε προσ- 

ϑετέον. ὅ. ὃν οὖν ὕτενον ἴσμεν γεγενημένον κατὸὼ φύ- 

σιν μὲν ὑγιῶς τοῦ ἀνθρώπου ἔχοντος, ἐπί τὸ προσηνεῖ 

ὑγρότητε καὶ μετρίᾳ φυσικῇ ϑερμότητι, διατεϑέντος δέ. 

σὸς ἑτέρως, ἐπεί τε σπτολλὴ ὑγρότητε καὶ μάλιστα φλεγμια- 
φώδει καὶ ἐπὶ τροφαῖς τὲ καὶ φαρμάκοις ψυχροτέροις, τοὺς 

δ᾽ ἀὐπνίας ἴσμεν γεγενημένας φὸ μὲν πλέον ἐπὶ ξηρότη- 
σιν, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ ϑερμότησι σιλείοσιν. 6. ᾿Επεὶ 

φοίνυν ἐπὶ τοῖς οὕτως ἦ ἐκδίνως διατεϑεῖσιν ὕτονοι τὲ καὶ 

ἀὐπνίαε γίνονται κατ᾽ εἰκότα λόγον καὶ τὰ τοιαῦτα οὖρα 

ὅ 

10 

15 

ΠΝ - 

ἀποδίδοται. ἤ. 4έδεικται μὲν γὰρ ὡς τὰ πρὸς τὸ λευκὸν, 

τοῦ χρώματος οὖρα χωροῦντα καὶ τὴν πέψιν διημαρτημέ- 
ε 

γὴν δείχνυσιν. 8. Οὐ μεῖον δὲ ὁπ δείκνυσι τὸς ἀσπε- 
ψίας καὶ αἱ τῶν συστάσεων ἀπὸ τῆς συμμέτρου διατιτώ- 
σεως καὶ πρὸς τούτοις τῶν παρυφισταμένων τὰ ἔνωμιά σὲ 
καὶ στλείω. 9. Ὅπῃ δὴ τοίνυν τοιαῦται ἀπεψίαι γίνονται 
μέτριαε μὲν οὖσαι αἰσϑητὴν μὲν βλάβην οὐκ ἐπάγουσι 
φοῖς παϑοῦσι, φιλυπνεῖν τούτους πείϑουσι. 10. Τῆς γὰρ 
ὠμοχυμίας ἡσυχῆ ϑερμαινομένης τὲ καὶ λυομένης, πολλαὶ 

μὲν οἱ ἐκεῖϑεν ὑγροὶ ἀτμιοὶ γίνονται, πολὺ δὲ καὶ ὁ ἐγκέ- 

30 

᾿ 
358 
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φῶλος τῆς ἀπ᾽ ἐκείνων ἀπολαύει τροφῆς. 11. ᾿Επεὶ δ᾽ οὐκ 
ἐπιλείπουσιν οἱ χυμοὶ τούτοις ῥᾳδίως, οὐδ᾽ οἱ ἐπὶ τούτοις 
ἀτμοὶ ἂν ἐπιλείψαιεν, ὥστε συμβαίνειν ὧδε. πλησμένως 
οὕτω τὸν ἐγκέφαλον ὑγραινόμενον καὶ τοὺς ὕπνους πλεί- 

δοὺς ἐργάζεσϑαι, 12. Ὕπνος γὰρ οἶμαι γίνεται τῆς ἀνα- 
δοϑείσης ἐν ἐγκεφάλῳ ἀγαθῆς τροφῆς πεττομένης" καϑ᾽ 
ὅσον δ᾽ ἂν αὕτη πέττηται καὶ αἱ αἰσϑήσεις ἐναπολαμβά- 
ψονθαι τοῦ ζῴου, τῆς μείζονος τὸς μείους ἀπειργούσας 
δυνάμεις τ8 καὶ ἐνεργείας. 18. ᾿Επειδὰν δὲ τύχῃ ἡ τεροσ-- 

10 ληφϑεῖσα τροφὴ πεφϑεῖσα, λύεται μὲν τοῦ δεσμοῦ ἡ 
αἴσϑησις, ἐγρήγορσις δὲ οὕτως τοῖς ζῴοις ἕπεται. 14. ᾿4λλ᾽ 

ὃ μὲν περὶ ὕπνου λόγος ἄλλοις δηϑεὶς ἀρκούντως τανῦν 
ἡμῖν ἀφείσϑω, ἐφεξῆς δ᾽ ἰτέον τῷ λόγω. 1Ὁ. Τῶν μὲν 

οὖν ὑπνηλῶν διὰ τοιαύτας αἰτίας τὼ οὖρα τοιαῦτα πέφυ-- 
16 κεν, ἀὕπνων δὲ τἀναντία διὰ τὰς ἐναντίας αἰτίας οἶμαι. 

10. ᾿Επεὶ γάρ, ὅσα ξηραίνειν εἴωϑε, τὰς ἀῦπνίας πέφυκε 
σιροξενεῖν, εἰκότως ἂν καὶ αἱ ξανϑαὶ χολαὶ διαλεσυτυνϑ εἴ--. 

σαι οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον αὐτὸν διαδοϑεῖσαε οὐ μό- 
γὸν οὐκ ἀποδώσουσιν αὐτῷ τροφὴν ὑγραίνουσαν, ἀλλὰ 

0 ἀφαιρήσόυσι καὶ τὴν ὑπάρχουσαν, ὡς ἀϊπνεῖν ἐντεῦϑεν 
φὸν ἄνϑρωπον. 17. Τὰ γὼρ τοιαῦτα χρώματα δέδεικται 
χολῆς μᾶλλον ξανϑῆς οἰκεῖα ὄντα. 18, ᾿Επεὶ δὲ καὶ τὰ 
παρυφιστάμενω λέλεκται τυγχάνειν πέψεως σύμβολα, πέ- 
ψις' δ᾽ οὐκ ἂν ῥαδίως γένοιτο ἤτοι δυσκρασίας τινὸς ἐτπτι-- 

38 φαϑείσης ἢ τἀνϑρώπου ἐγρηγορότος, εἰκότως οὖν καὶ τῶν 
σαρυφισταμένων ἐντεῦϑεν γένοιτο ἀνωμαλία καὶ σύγχυσις 
συλείστη. 19. Τὰ δ᾽ ἀκριθῶς λεπτὰ τῶν οὔρων καὶ λευκὰ 
ἤτοι διὰ τὴν τῆς χολῆς ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀναδρομυὴν μεί-- 
γοντὰ τοιαῦτα τὴν ἀπ᾽ ἐκείνης ὁμιλούσης τῷ ἐγκεφάλῳ 

80 δηλώσει ἀγρυπνίαν ἢ διὰ μελαγχολίας εἶδος. 230. Τοιαῦτα 
γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰ τῶν μελαγχολούντων οὖρα. 
21. ᾿Ελαιώδη γε μνὴν καὶ μέλανα ϑάνατον ἀπειλοῦντα τὸ 

συλέον οὐδὲν ἴσως καινόν, εἰ ἰγρυπνίαν φέρει καὶ παρα- 
κοπήν, ἀλλὰ τὰς ἐπὶ σούτοις ἔχεις κὠν ἄλλοις ῥηϑείσας 

86 αἰτίας, ὥστε φευκτέον τὸ παλιλλογεῖν οὕτως ἀκαίρος. ἐσέον 
. δ᾽ ἐφεξῆς τῷ λόγῳ. : 

΄ 
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Κεφ. "ἡ Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τοὺς ἀπεπτοῦντας ἐκ πλησμονῆς καὲὶ 

λιμώττοντος οὔρων. 

΄. Πλείω γοῦν σπτοτξ ἐδηδοκότων καὶ ἀπεπτησάντων 

λεπτά τε καὶ λευκὰ καί πὼς ἀνυπόστατα φαίνετοι" ἐγχρο-- 

ψιζόντων δὲ ταῖς ἀπεψίαις ἀνώμαλα ταῖς συστάσεσι καὶ 
φοῖς παρυφισταμένοις, ὥσπερ καὶ ἀσιτησάντων πρώτως 
μὲν πυρρά τε καὶ ξανϑὰ καὶ ταῖς συστάσεσιν ἐπιφαίψεταε 
λεστά, λιμῷ δ᾽ ἤδη στιεζομένων λευκά τε καὶ λεπτὰ καὶ 
ἀνυπόστατα φαίνεται. ἃ. Καί ποτε καὶ πρὸς πονηρά τινὰ 
μιεϑίσταταε χρώματα, ἀλλά γὲ κὠν τούτοις εἷς οἷόν τὲ τὸ 
ἀποδοτέον τὰς αἰτίας τοῖς χρήζουσιν οὐκ ἀγενεῖς ἴσως 
ὀφϑησομένας τοῖς ἀχριβέσι τῶν λόγων ἐξετασταῖς. 8. ᾿Επεὶ 
τοίνυν πέψις εἴωϑε γίνεσϑαι τῶν ἐπεισιουσῶν πρατουμέ- 

γὼ» τροφῶν, ἀπεψία, δὲ ὑπερβαλλουσῶν τὸ μέτρον στολλή, 

ὥσπερ αὖ ὠμότης ἧττον ὑπερβαλλουσῶν τὸ σύμμετρον, 15 

εἰκότως ἂν ὧδε τἀνθρώπου παταβαρύναντος αὐτὸν πλείοσι 
φροφαῖς, διαμαρτίωα παντελὴς τῆς πέψεως γένοιτ᾽ ἄν. 
4. Φαίνεται γὰρ βραχύ τι ἢ οὐδὲν ἐνταῦϑ᾽ ἡ φύσις ἐνερ- 
γήσασα ταῖς τροφαῖς μήτε ἀῤώβά μήτε σύστασιν ἀποδοῦσα 
σύμμετρον, ὑφελομένη δὲ “καὶ τὰ παρυφιστάμενα, φῇ πολλή ὁ 

ἀποστάσει τῆς πέψεως. ὄ. ᾿4φ' ὧν γὲ μὴν ἧττον μὲν 
φοῦ δέοντος διασείσστει, τῷ χρόνῳ δὲ βιαζομένη σεείϑεται 
στέγειν τὰς διωμαρτίας ταύτας ἡμιπέπτους ἀποδίδωσε καὶ 
τὰς ἐνεργείας ἡ δύναμις. 0. [Ὧδε δὲ καὶ περὶ τῶν ἀσι- 
φούντων ῥητέον. ἐπειδὴ γοῦν ἀεὶ τῷ φυσικῷ τούτῳ ϑερμῷ :5 
ὑπεκκαυμάτων χρεία, ἵνα τε αὐτὸ συνίσταιτο καὶ τὰ μό- 
ρια τρέφηται, ἀρκούσης μὲν ἐπισωρευομένης ὕλης καὶ τὰ 
δέοντα γίνεται. 7. ᾿Επειδὰν δ᾽ αὕτη ἐπιλίπῃ, πρὸς ἑαυτὸ 
μὲν τοῦτο ἐσεινεύεε᾽ εἴ τις δὲ ὑγρότης καταδατεανᾷ ταύ- 

τὴν καὶ δριμύτερον ὑφαιρουμένης ταύτης γίνεται. 8. Καὶ :ὸ 

ὃ ξανϑήχολος ὧδε χυμὸς ἐπιδίδωσε ξηραῖς τε καὶ ϑερμαῖς 
αὐξάνων διαϑέσεσε καὶ τὰ οὖρα κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ ϑερμοῦ 
φῆς διαϑέσεως γίνεται, μείω δὲ καὶ τὰ παρυφιστάμενα 
φαίνεται. 9. ᾿Επιλιτούσης τῆς τροφῆς τἀνϑρώπῳω, ἢ δὴ 
στευτομένη τε καὶ τρέφουσα ταῦϑ'᾽ ὑφίησε σύμβολα τῆς τρο- 35 

φῆς. 10. ᾿“41λλ᾽ ἐπειδὼν ἐνοστῶν ὡς οἷόν τὸ τὸ ϑερμὸν 
αὖϑις ἀποροῦν τροφῆς ἐνδῷ, ἤδη μὲν αὐτὸ κοταμαραίνε- 
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σαι. 11. "Π δὴ δὲ ἡ ἕξις πέφυκε χωρεῖν μαραινομένου τοῦ 
ϑερμοῦ πρὸς τὸ ψυχρότερον καὶ τὰ λευκὰ καὶ φαῦλα, 
εἶϑ᾽ οὕτως ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀποδίδωσι προχωροῦσα χρώματα 
καὶ συστάσεις δὲ τοῖς χρώμασι κατ᾽ ἀλλήλους. 13.᾽.4λλ᾿ ὁ μὲν 

δὐπερὶ τούτων καὶ τοιούτων λόγος ἀρκούντως οἶμαι ῥηϑεὶς 

ἀφείσϑω ἤδη, μήπως καὶ λάϑωμεν τῇ ἐπὶ τούτοις πλείονε 
διατριβὴ τὸ σύμμετρον ἀποδεδωχότες μέτρον τῷ λόγῳ. 
13. “Ὡστε καὶ ἄλλου ἐπὶ τοῖς λειπομένοις δεηϑῆναι λόγου καὶ 
σαϑεῖν τὸ τῶν ἀπειροτέρων, οἱ διὰ βραχυτέρας ὁδοῦ τὸ 

10 σπιουδαζόμενον καταλαβεῖν ἐφιέμενοι διά. τινας ἑτέρας 
ἐκεοσιισϑέντας διατριβὰς ἐπὶ μακρὰς ἑαυτοὺς περιόδους 
ἐμβάλλουσιν, ὥστε δίκαιον ἂν εἴη ὠδέ ποϑὲν ὡς ἀφ᾽ ἐτέ- 
ρας ἀρχῆς τῶν ἐπὶ τοῖς λειπομένοις ἐξευρημένων ἅπτεσϑαι 

αἰτιῶν. 14. Οὕτω γὰρ ἡμῖν ῥᾷδιόν τε καὶ συντεεμημένον 
15 ἀποδοϑείη τοὐγχείρημα. πρόχειρον δὲ τοῖς ἐν βραχέσι 

λόγοις πολλὰς ἀφορμὲς μαϑεῖν σπουδάζουσι μαϑημάτων. 
15. Ρητέον τοίνυν καἀνταῦϑα περὶ τῶν ἐν τοῖς γενικοῖς 

τῶν «νοσημάτων ἀναφαινομένων οὔρων καὶ τῶς τούτων 
σιροσαποδοτέον αἰτίας. 06. Οὕτω γὰρ προσήκουσαν μὲν 

20 τὴν ἐκ τῶν κεφαλαίων ὁ λόγος ἀπολαύει συνθήκην, πέρας 

δ᾽ αἴσιον. ἀποδοϑῆ παντὶ τῷ λόγῳ. 
Σ 

Κεφ. εδ'. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τὰ γενικὰ τῶν νοσημάτων οὔρων, 

1. Εἴρηται τοίνυν ἔν τοῖς περὶ διαγνώσεως οὔρων λό-- 
γοις, ὡς ἐπὶ τῶν ἐφημέρων πυρετῶν ψιλῶν τελούντων καὶ 

45 οὐχ ἑτέρας προσεπίδούσης αἰτίας, οὐκ ἀξιολόγως ἄν τις ἴδῃ 
τὰ οὖρα μεταβληϑέντα. καϑὸ γὰρ ἂν εὐχη. μεταβληϑέν, 
βραχέως. πάνυ καὶ ἀσαφῶς μεταβάλλεται. ἢ. Τῶν γάρ 
τοι ἐφημέρων «τυρετῶν διὰ πνεύματος μόψου ἐπὶ τὸ ϑερ- 

᾿μιότερον. διατεϑέντος ἀλλοίωσιν γεγονότων, δικαίως οὐδὲ 
30 φνάψῳ ἐπίδηλος ἐν. τρῖς οὔροις γίνεται ἀλλοίωσις. 8. ᾿“πὸ 
μὲν τῶν μικρῶν τιρροφάσεων βραχέων καὶ τῶν κινημάτων 
γινομιένων, μειζόνων δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀξιολογοτέρων. 4. ᾿Επειδὴ 

γὰρ τὰ οὖρα τὴν ἀλλοίωσιν τῶν χυμῶν δεικνύουσιν, οἱ δ᾽ 
ἐφήμεροι τῶν πυρετῶν ἐπὶ ταῖς τοῦ πνεύματος, ὡς εἴρη-- 

36 φὰε, μεταβολαῖς ἐπὶ τὸ ϑερμότερον γίνονται, οὐκ ἀξιόλο-- 
γόψν «ι ὧν ὠλλοιωϑώσι τὰ οὖρα. ὅ. Πρὶν ἢ γὰρ τὴν «ὧν 
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χυμῶν. αἰσϑέσϑαι ὕλην τῆς ἐπιγεγενημένης ἀλλοιδοκως; φῷ 
φυσικῷ φφεύματι, οὗτοι προσηκούσης ἐλύϑησαν τετυχηκύ-- 

τες διαίτης. 6. ᾿Αλλ ἐπὶ μὲν τῶν ἐφημέρων πυρετῶν 

βραχείας τινὸς τῆς μεταβολῆς γεγενημένης, μέτρεαε καὶ αἱ 
τῶν. οὔρων φαίνοιντ ὧν ἀλλοιώσεις. 7. "4,ῖν τις δὲ προσ- 5 
οὔσα ὕλη τύχῃ τῷ σώματι διεφρϑαρμένη ἐπιτηδεία μὲν εἰς 
ἔξαψιν, βραχείας δὲ τινὸς τῆς κινήσεως δεομένη, ῥᾳδίως 
ἐντεῦϑεν ἐξάπτεταί τε καὶ κατασίμσπραται, τοὺς ἐπὶ σήψει 
μὲν ἀνεγείρουσα πυρετούς, οὖρα δὲ οἷα οἱ ἐπὶ σήψει χυ-- 
μῶν προβάλλονται πυρετοὶ ἐπιδείξασϑαι, περὶ ὧν νῦν τ 

ἐροῦμεν. 8. Τῶν τοίνυν ἐπὶ σήψει χυμῶν γεγενημένων 
σιυρετῶν ὅσοι μὲν ὧν ὦσι διαλείποντες, ἀλλοῖα οὖρα προ- 
βάλλονται, ὅσοι δ᾽ αὖ συνεχεῖς ἑτεροῖα διά τὲ τὴν διεφϑα- 
ρότων χυμῶν διαφορὰν καὶ τὴν ἐπὶ τούτοις συψέχειάν σε 
καὶ διάλειψιν. 9. ᾿Ρητέον τοίνυν ἡμῖν πρώτως μὲν περὶ 15 
τῶν διαλειπόντων γινομένων πυρετῶν: τὰς ᾿αἰτίας τούτων 

ἀποδιδοῦσιν, εἴϑ᾽ οὕτως καὶ περὲ τῶν ἑξῆς καϑες ἂν ὃ 

λόγος ἀποδώσει προβαίνων. 

Κεφ. εἐ. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τοὺς τριταίους ἀμφοτέρους οὔρων. 

1. Τῶν ἀκριβῶς οὖν τριταίων τὰ οὖρα πρός τὲ τὸ Ἢ 
πυρρὸν καὶ ξανϑόν, ὡς εἴρηται, χωρεῖ τῶν χρωμάτων, 
σύστασις δ᾽ αὐτῶν καὶ τοῦ συμμέτρου δείκνυται πταχυτέρα, 
καὶ ταῖς μὲν ἀρχαῖς οὐδέν τε προβάλλεται παρυφιστάμε- 
ψον, τοῦ χρόνου δὲ προϊόντος τά τε παρυφιστάμενα φαί- 
γψεται καὶ τὰ χρώματα χωροῦντα πρὸς τὸ σύμμετρόν {8 55 
καὶ κατὰ φύσιν καὶ αἱ τοῦ κατέχοντος νοσήματος λύσεις 
διὰ ταχέως ἥξειν ἐλετίζονται ταῖς πέψεσιν ἐπιμαρτυρηϑεῖ- 
σαι. 2, Τοιαύτη τις ἡ τῶν τριταίων ἐπὶ σέψει διαλειπόν- 
χων πυρετῶν διάγνωσις ἐκ τῶν οὔρων φαίνεται" νῦν δ᾽ 
ἂν εἴη. χρεὼν καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις δεδωκέναι αἰτίας. 8. Τῆς 30 

τοίνυν ξανϑῆς χολῆς αὐξηϑείσης δ οἱασδήτιψας αἰτίας 
φσαύτην ἀπογενγνώσας καὶ τῶν φλεβωδῶν ἀγγείων ἀποπλα- 

, Ψωμένης ἐκτός, οἱ τριταῖοι μὲν οὕτω καλούμενοι γίνονται 
σπιυρετοί, εἰς διαλείματα δὲ καϑίστανται, ἅτε μὴ τῶν φλε- 

βῶν ἐντὸς τῆς πλείονος οὕσης ὕλης. 4. Κεκοινωνήκασε 35 
μὲν γὼρ καὶ αὗται τοῦ τοιούτου χυμοῦ διὰ τε τὴν ἐγγύ- 
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τητα. καὶ τὴν τοῦ χολώδους χυμοῦ σληϑώραν, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὥστε, καφτακερασϑῆψαι τὴν φοῦ μἤμονον γλυκύτητα. ἢ γὰρ 
ἄν καὶ συμοχεῖς ἦσαν οὕτω πυρετοί. ὅ. ᾿Επεὶ τοίνυν τῶν 

μὲν ἀγγείων ἐκτὸς καϑέστηκεν ὃ τοιοῦτος χολώδης χυμός, 

5 σέσηπιταιε δέ πτῶς, διὰ τοῦτο τὴν τε σηπεδόνα καὶ τὰ δια- 
λείμιματα δείξει. χρωσθείη δ᾽ ὧν τὰ οὖρα κατὼ τὴν τῆς 
χολῆς ἐπίδοσιν. 6. ᾿Επεὶ δὲ καὶ πάνυ μὴ διαφϑαρεὶς ὁ 
χολώδης οὗτος χυμὸς ἐν τοῖς τριταίοις δέδεικται πυρετοῖς, 
“φὰ μὲν χρώματα οἷα δὴ καὶ λέλεκται, δείκνυται, διὰ δὲ τὸ 

τ0 λῆϑος καὶ σύμμετρον τῆς χολῆς πάχος διὰ τῶν οὔρων 
ἀποχρενόμενον. 7. Συμβαίνει καὶ τῆς συμμέτρου φαί- 
ψέσϑαι τὴν σύστασιν παχυτέραν, ἐπιλείσιδται δὲ ταὶ σταρ-- 

υφιστάμενω ταῖς ἀρχαῖς, τῷ πῆς ἀπεψίας καὶ ἐμφράξεώς 
φινος λόγῳ. 8. ᾿Επεὶ γὰρ οὕτω πέφϑακεν ἡ φύσις κατα- 

15 μρατῆσαι τῆς ὕλης, ὀὐγὲ πέψεσιν ὁλοσχερῶς ἐπεχείρησεν, 
ὥστε οὐδὲ παρυφιστάμενα διὰ τοῦτο φαίνεται σύμβολα 
ἀαϑεστηκότα τῆς πέψεως. 9. ᾿Επειδὰν μέντοι ἑαυτὴν 
ἐπισυνάγηταε καὶ δώσῃ, ἀπώσηται δὲ τὰ περιττὰ πιροσστα-- 
ραλαβόμενα τὰ δέοντα, καὶ καλῶς καὶ κατὰ κόσμον δια-- 

20 ϑείη τὰ κατὰ τὸν λυποῦντα χυμόν, ἤδη μὲν πέφεως ἐπι- 
φαίνονται σημεῖα τὰ παρυφιοτάμενα ϑηλονότι, πρὸς τὸ 
ούμμετρον, δὲ τά τε χύματα καὶ αἱ συστάσεις χωροῦσιν. 

10. ᾽“λλ᾽. ὁ μὲν περὶ τῶν ἐπὶ τριταίοις ἀκριβέσιν οὔρων 

λόγος τοιοῦτος ἄν, ὡς ἐν βραχεῖ φάναι ῥηϑείη. 11. Νό- 
25 ϑὼν δὲ τριταίων οὖρα καὶ τὸ πυρρὸν μὲν ὑπερβάλλει τοῦ 
χρώματος , ἤδη δέ ποτε καὶ οἰνωπὸν προβάλλεται" φῇ δὲ 
συστάσει ταῦτα καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ ἀκριβοῦς τριταίου σαχύ-- 
φερα, τὰ δὲ παρυφιστάμιενα φούτοις ἤτοι μείω τε καὶ 
φαῦλα ἢ τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ ὅλως φαίνονται. 18. Δεόντως 

380 οὖν ὧν τις τὸν τοιοῦτον γόϑον τριταῖον σελήϑει τε καὶ 
σοιότητι χολῆς τὸν ἀκριβῆ τριταῖον ὑπερβάλλεσϑαι, ὥστε 
καὶ πλείονος διὰ τοῦτο ἐς πέψιν δεηϑῆναε χρόνου. 
18. Καὶ γὰρ τὼ τοιαῦτα οὖρα καὶ πάλαε λέλεκται ἐν τοῖς 
σιερὶ διαγνώσεώς τε καὶ αἰτίας χρωμάτων λόγοις ὑπὸ πλεί- 

39 ονός φὲ καὶ φαυλοτέρας γίνεσϑαι χολῆς. 14. Οὐ ϑαῦμα 
δ᾽ ὧν εἴη, εἰ πλείονος ἐς πέψιν χρόνου τοῦτο δεήσει, πιολ-- 
λῆς μὲν οὔσης τῆς διασαπείσης ὕλης, πλείονος δὲ χρόνου 
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δεομένης ἐς πέψιν, κραταιᾶς δὲ τῆς δυνάμεως. 1. Τάχα 
δ᾽ ἄν τε κἀν τοῖς περὶ προγνώσεως περὶ τούτου. ῥηϑοίη. 
γὺῦν δὲ ἐφ᾽ ἕτερον ὁ λόγος μεταβαιψέτω πράσανν: ἀρκούν- 
φως ὁμιλήσας ἐν τοῖσδε. τὴ 

Κεφ. ις, Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τοὺς τεταρταίους, οὔρων. : - 

1. Τεταρταίων φοῖνυν ἀπὸ σπληνὸς μᾶλλον τὴν ἀρ-- 
χὴν εἰληφότων τῆς συστάσεως λεπτὸ μὲν καὶ λευκὰ ταῖς 
ἀρχαῖς τὰ οὖρα διαφαίνεται" τοῦ χρόνου δὲ προϊόντος ταῖς 
ἀνέταις μᾶλλον τῶν ἡμερῶν ἀϑρόα καὶ ὠμὸὲ δείκνυται τού- 
φτὸις τὰ παρυφιστάμενα. ὥ. Καί ποτε δὲ ὅλου ἀναϑολοῦταε ιτ0 
σὰ χύματα, ταῖς δὲ τὸν παροξυσμὸν ἐχούσαις ἔτε ποῦ 
λεπτὰ καὶ τὰ παρυφιστάμενα μέτριά τὸ καὶ λεπτὰ προ- 
βάλλεται, πρὸς λύσιν ἤδη κεχωρηκότος τοῦ πάϑους. 
8. ̓ Ενίοτέ 78 μεὋν καὶ μέλωνα φαίνδταει οὖρα σὴν τοῦ. 

κασέχοντος ὑπαγορεύσοντα πάϑους ἀπόλυσιν" ὅσοε γε μὴν 15 
διὰ τετάρτης παροξυνόμενοι πυρετοὶ ἔμφασιν μὲν παρέ- 
χουσι τοῦ ῥηθέντος τεταρταίου πυρετοῦ, πολλῷ δέ γε λεί- 

πονται, διὰ τὸ μᾶλλον ἐπὶ ϑερμῇ τοῦ ἥπατος γίνεσϑαι 
δυσκρασίᾳ, ὑπέρυϑρα μὲν καὶ ἐρυϑρὰ καὶ οἷα ἡ σανδα- 
ράχη οὖρα προβάλλονται. 4. “επταὶ δὲ τούτοις αἱ συ-- "0 
στάσεις πρώτως, ἐνίοτε δὲ καὶ παχύνονται, τά γε μὴν 
“«-αρυφιστάμενα. ὄ. Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀμοιρα χρωμάτων 
σευρρῶν καϑέστηκεν, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἀνώμαλα τούτοις τὰ 
σ-αρυφιστάμενω φαίνεται, ὥσπερ καὶ τῶν χυμάτων τὰ 
χρώματα. 6. Δέδεικται μὲν οὖν ἐν ἄλλοις ὡς ὁ τεταρταῖος 55 
διαλείπων πυρετὸς ἐπὶ διαίτῃ ψυχρᾷ φ καὶ ξηρᾷ τῇ τὸν 

μελαγχολικὸν ὠπογεννώσῃ χυμὸν συνίσταται. 7. ὋΟπόταν 

φοίνυν ὁ τοιοῦτος αὐξηϑῆῇ χυμὸς καὶ κατὰ τὸ τοῦ σπλη- 
ψὸς ἀπερεισϑῇ σπλάγχνον, τοὺς διὰ σετάρτης ἐπάγει πα- 
ροξυσμούς, λευκὰ δὲ καὶ λεπτὸ τὰ οὖρα προβάλλεται. 30 
8. Τοῦ γὰρ τοιούτου χυμοῦ παχέος μένοντος καὶ διὸ 
φοῦτο ἐμετράττοντος, καὶ ἄλλως δὲ ψυχροῦ τυγχάνοντος, 
καὶ τὴν ἔμφυτον, ὡς ἴσμεν, ἀδικοῦντος ϑερμότητα, φαῦ- 
λαι μὲν αἱ πέψεις γίνονται, λεπτὰ δὲ καὶ λευκὰ τὰ οὖρα 
φαίνεται, οὐχ ἧττον διὰ τὴν ἐκ τῆς τοῦ χυμοῦ ψυχρότης 35 
τὸς ἀδικίαν, ἢ διὰ τὴν αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς πόρους οἷον ἐπι-- 



140 ΙΟΑΝΝΙΒ ΑΟΤΌΛΒΙ 

πιο μἀτεσὶν.. :9. ᾿Επιφράξας γὰρ τοὺς πόρους ὁ αὐξηϑεὶς 
χυμὸς διὰ σὴν παχύτητα ἔτι καὶ τῶν διὰ ψιλὴν πυχρό- 
τήτὰ λεπτῶν λεπτότερα προιέναι ποιεί. 10. Τοῦ γε μὴν 

χρόνου σπροήκοντος καὶ τῷ χρόνῳ τοῦ χυμοῦ λετιτυνομέ- 
σγου, εὐδίοδος μὲν ἡ ὕλη ἤδη γίνεται τοῖς οὐρητικοῖς᾽ ἀγ- 
“γείοις", ᾿ἀϑρὅαι δ᾽ ὑποστάσεις ἐπιφαίνονται, ἦ μὴν καὶ δὲ 

ὅλου ὠνατεταραγμένα “ὰ οὖρω, ἀλλὰ τὰ μὲν πάχη {ὲ καὶ 

τὰ παρυφισφάμενα διὰ τὴν ἐπιγεγονυῖαν ἤδη λέπτυνσιν 
ἐπιφαίνεναι τῶν χυμῶν. 11. Αἱ δὲ δὴ λευκότητες διὰ τὴν 

10 ἐκ τοῦ. χυμοῦ ψυχρότητα ἢ τὴν πέψιν οἷον ἀπείργουσα 
σύμμενῤον οὐκ ἐᾷ σύστασιν τοῖς οὔροις χαρίξεσϑαι. 12. Οὐ 

᾿ἀϑϑμῳ δ᾽, εἰ καὶ μελάνων οὔρων διαχωρούντων λύσιν 
φεχραιρόμεϑα τοῦ τεταρταίου. 18. Αὐτὸς γὰρ οἷον ἀρχὴ 
καὶ ῥίζα πέφυκεν ὃ μελαγχολικὸς χυμὸς τοῦ τεταρταίου 

1 δὴ πυρετοῦ; ὅς ἐκκρινόμενος ἤδη ἀφεῖσθαι δείκνυσι τὸν 
εἰ ἄνϑρωσπον τοῦ νοσήματος, οὐκ οἶδα δ᾽ ὁποίου φύτου ῥί- 

ἕης ἀποτμηϑείσης ἢ πρὸς τοὐμπανὲς χωρησάσης οὐχὶ καὶ 
φο μετ᾽ αὐτὴν ὡς τὴν ἀρχὴν ἀπολελωκότα διαφϑαρείη τὲ 
καὶ μαρανϑείη. 14. “Οδ᾽ ἐφ᾽ ἥπατε κακῶς διατεϑέντι λε- 

20 γύμενος τεταρταῖος κατ᾽ εἰκότα λόγον τοιαῦτα οὖρα προ- 
βάλλεται. 1. “ὐτοῦ γὰρ δὴ τοῦ σπλάγχνου φλεγμαίνον- 
τὸς ἤδη καὶ ἄλλως δὲ ἐπιτεταμένως ϑερμανϑέντος δὲ 
ἐπιρροήν τινὰ ϑερμοτέρας ὕλης, συνδιαϑερμαίνεται μὲν 
τὸ φλεβῶδες γένος, ἐπιζεῖ δὲ τὸ αἷμα, ἡ δὲ χολὴ προσεπι- 

"5 δοϑεῖσα συνδιατίϑησιν οὕτω τὸ σῶμα, ὥστε συμβαίνειν 

καὶ τὸ οὖρα διὰ ταῦτα εἰς τοιοῦτον χρώματος εἶδος μεϑί- 
στασϑαι. 16. ᾿φνώμαλά γε μὴν ἔσϑ᾽ ὅτε τῇ χρώματα 
τούτοις φαίνεται διά τε τὰς ἐμφράξεις καὶ μὴ προσηκού-- 
σὰς διαίτας, ἤτοι τοῦ χρωννύντος ἐπιφραττομένου χυμοῦ, 

30 ἢ καὶ μεϑισταμένου ἐφ᾽ ἕτερα τοῦ σώματος μέρη. 17. ΕΓ 
γε μὴν καὶ σφυγμῶν ἅψασϑαι δεῖ, οὐδ᾽ ἀκριβῶς ἐντεῦϑεν 
ἂν στοχώσαις τοῦτον διαλείποντα τελεῖν πυρετὸν, ὥστε καὶ 
συνεχῆ μάλλον ἂν τις φαίη διὼ τετάρτης στ-ἀροξυγόμεγον. 
18, ᾿Β'πεὶ δὲ τοι καὶ ταῖς ἐπικρατούσαις ἔσϑ᾽ ὅτε συνη- 

85 ϑείαις τῶν ὀνομάτων εἴκειν χρεών, ἁπλῶς καὶ οὗτος τε- 
φαρταῖος καλείσϑω, δόξαν ὀὕτω τοῖς πλείοσιν. ᾿ 
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Κεφ. ιζ. Περὶ αἰτίας τῶν κατὰ τοὺς ἀφημερενοὺς πυρετοὺς οὔρω».. 

1. ̓ “φημιερινοῦ. γε: μὴν οὖρα λευκὰ καὶ λεπτὸ καὶ 
ὑδατώδη πρώτως, τοῦ χρόνου δὲ προϊόντος καὶ παχύνον-- 
φαι καὶ ἀϑρόας δείκνυσιν ὑποστάσεις ἥπατι τοῦ χυμοῦ 
σεντομένου. ὦ. Καὶ δ. τοιοῦτος πυρετός, ὡς εἴρηται, ἀπὸ 5 
ψυχρῶν τε καὶ ὑγρῶν τροφῶν, παραπλησίους χυμοὺς. διαί-- 
τῆς ἀπογεννώσης, συνίσταται, ὥστε καὶ διὰ ταῦτα πάντα 
τὸν ὠμὸν οὕτω καὶ φλεγματώδη ηὐξη μένον χυμὸν. φαῖεν 
ἂν ἀδικεῖν τὴν ἔμφυτον ϑερμότητα φῇ περϊουσίᾳ τῆς ψύ- 
ξεως, ἀποκλείειν δὲ τοὺς πόρους, ὦστε λειστά τε καὶ λευχὰ 10 
καὶ ὠνυπόστατα διὰ ταῦτα τὰ οὖρα φαίνεται καὶ τοῦ μέν, 
ὡς εἴρηται, φυσικοῦ κατακρατοῦντος ϑερμοῦ ἀλλοίωσις τις 

καὶ πέψις καὶ ϑρέψις γίνεται. 8. Τούτου δὲ τοῦ. οἰκείου 

φόνου διαπεπτωκότος καὶ τὰ οὖρα διμμιαρτηκότα φαίνδταε 
φοῦ προσήκοντος. 4. ᾿Αναρρωσϑείσης μέντοι τῆς ἐμφύτου «5 
ϑερμότητος λεπτύνεται μὲν τὸ πολὺ τῆς παχύτητος, διὰ- 
κρίψνεταε δὲ τὸ περιττὸν τῆς ὠμότητος. ὅ. ᾿᾽41λλ᾿ ὁ μὲν 
σερὶ διωλειπόντων σιυρετῶν λόγος ἀρκούσας. ἀποδεδωκὼς 

ἐς αἰτιολογίας προφάσεις ὧδέ πη καὶ παυέσϑω. 6. ᾿ Εξῆς 

δ᾽ ἀπτέσϑω τῶν ἐπὶ σήψει συνόχων τὸ καὶ συνεχῶν καὶ 
τῶν ὑφ᾽ ̓οἱασδήτινος ὠμέσρου γεγενημένων. ϑερμότητος, 
εἶϑ᾽ οὕτως καὶ ἐπὶ ἐῶν ἀπὸ Ψυχρότητος οἱασδήτινος, ἕν᾽ 
ὅπως καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς αἰτίας ἀπολαβὼν ὁ λόγος καὶ 
αὐτὸς εἶϑ᾽ οὕτως συμπερανϑείη. 

Κεφ. ιη΄. Περὶ αἰτίας τῶν ἐπὶ σήψει συνεχεῖ πυρετῶν οὔρων. 25 

1. Τῶν τοίνυν ἐπὶ σήψει συνόχων τε καὶ συνεχῶν 
πυρετῶν ἐπὶ τὸ χείρον μὲν τὼ χρώματα πρόεισι τῶν οὔ- 
ρων, φαῦλα δὲ καὶ τὰ παρυφιστάμενα τούτοις φαίνεται 
καὶ ποικίλα κατὰ τὴν τῶν ἐπικρατούντων χυμιῶν ποιότητα. 
2. Τῶν γάρ τοι ἐπὶ σήψει πυρετῶν ἤτοι ὑπὸ ἀκραιφνοῦς 30 
γεγενημένων διασαπείσης χολῆς ἢ ὑπὸ αἵματος ἢ χυμοῦ. 
φλεγματώδους ἢ μελαγχολικοῦ ἢ καὶ ἐκ πάντων συμεμνε-- 
μιγμένων ὥσπερ καὶ ἐκ δυοῖν ἢ τριῶν χυμῶν συμπετιλε- 
γμένων διαφόρως. 8. Τῶν μὲν ἐφ᾽ ἁπλοῖς χυμοῖς γ8γε- 
ψημένων πυρετῶν ῥᾷονα ἄν τις εὕρῃ τὰς διαγνώσεις καὶ 3» 
τὰς αἰτίας, εἶϑ᾽ οὕτως ἀποδώη. 4. ὧν δὲ συμπεεπλεγμέ- 
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γῶν ϑυσχερὴς μὲν ἡ ἀκριβὴς ϑιδῥϑωσὶξ καὶ ἡ ἐβογγολία 
ὀνομάτων ἠμοίρησεν οἰκείων. ὅ. Ἔνϑεν τοι τῶν μὲν 

ἁπλῶν ὡς εὐλήπτων ἐπιμνησϑῶμεν καὶ πάλαι διασαφή-- 
σαντες περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως οὔρων λόγοις. 

66. Τὰ δὲ συμτιεστιλεγμένα ἐσεείσεερ ὀνομάτων οἰκείων ἡμοί- 
ρῆσεν, ἐάσωμεν τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδαίους ταῖς 
ἐσεινοίαις μανϑάνειν. ἢ. Τῶν οὖν ἐπὶ σήψει αἵματος πυ-- 
Ὁετῶν σὰ οὖρα ὑπέρυϑρα μὲν καὶ ἐρυϑρὰ καὶ οἰνωπὰ 
σιροΐόντα, μιδτ᾿ οὐ πολυ δὲ καὶ παχύνεται καὶ σσἀραπλήσια 

ὸ προβάλλεται τὰ παρυφιστάμενα. 8. ᾿Επεὶ τοίνυν ἐπὶ τού-- 
ἄοις αἵμωτος ἐπίδοσις ἐν ταῖς φλεψὶν ἐπιφαίνεται, ὅπου δὲ 

ἐπίδοσις τὸ μέτρον ὑπερβάλλουσα τὸ προσῆκον καί τις 
ἕπεται διαφϑορά, εἰκότως ἄν ὧδε τῷ μὴ κρατέϊσϑαι διὰ 

γυλῆϑος τὸν αἱματικὸν τοῦτον χυμόν, ὅσον ἀχρεῖον τού- 
ιὗ φου καὶ περιττὸν ἐν οὔροις ἀποδίδοται καὶ τὼ τοιαῦτα ἀπο-- 

δίδωσι χρώματα. 9. Εἰωϑὲ γε μὴν ταχύτερον τῶν λοιπῶν 
παχύνεσϑαι οὔρων τὰ τοιαῦτα διὰ τὴν τοῦ μαρτυρημένου 
οἰκδιόνητα χυμοῦ. 10. βραχείας γάρ φιγὸος οὗτος ἐπιδεῖται 
δοτιῆς εἰς σπτέψιν, ὅτε δ᾽ ἡ πεεσυτεκη κατακρατεῖται, δύναμις 

᾿ρψῷ συλήϑει καὶ τὰ παρυφιστάμενα δείκνυσι μὴ τὸ κατὰ 

φύσιν ἀπολαβόντα χρῶμα. 11. Χολῆς δ᾽ ἐπικρατούσης καὶ 

συσσατιείσης ἐν τῷ φλεβώδει γένει, μετρίως μὲν ξανϑὰ 

καὶ ἐρυϑρὰ, σλειόνως δὲ κυανά τε καὶ χλωρὰ καὶ ἤδη μέ- 
λανα, χολώδη δὲ καὶ πάνυ φαῦλα, εἴ γε πάρεισι τὸ παρ- 

95 υφιοτάμενα τούτοις. 12. Τοῦ γὰρ τοιούτου κεκρατηκότος 
χυμοῦ καὶ τὸν αἱματικὸν τῇ κοινωνίᾳ διαφϑείροντος χυ- 
μιόν, τῷ δὲ γε πλήϑει καὶ τῇ ποιότητι καταβαλόντος τὴν 
δύναμιν ̓  συναναδιδομένου δὲ καὶ τοῖς τρέφουσι χυμοῖς, 

δεινὰ μὲν τὸ παρυφιστάμενα δείκνυται, φαῦλα δὲ καὶ τὸ 

09 χύματα. 18. ᾿Επὶ δὲ τῶν φλέγματος συσσαπέντος οἷον 
δννεχῶν πυρετῶν ὑπόλευκα μὲν καὶ παχέα οἷα τὰ γλαυκά 
τε καὶ χαρωπά. 14. Τῴ γὰρ χρώματι ϑιαϑῦμαννοι τὴν τοῦ 

χρωννύντος χυμοῦ ποιότητα, ὠμότερα δὲ καὶ τούτοις τὰ 
παρυφιστάμενα διὰ τὸ τοῦ χυμοῦ δυσκατέργασνον ἤτοι τῷ 

3. συλήϑει τούτου καταχρατοῦντος τῆς ἐμφύτου δυνάμεως, ἢ 
φῆς δυνάμεως διὰ ἑαυτὴν πασχούσης καὶ ὑπ᾽ ὀλίγων χυ- 
μῶν. ῥᾳδίως. καταπονουμένης. 1. Μοελαγχολικὸς δ᾽ εἴ ποῦε 
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διασαπεεὶς τὸ καὶ διαδραμῶν τὸ σῶμα χυμὸς στυρετὸν στοι-- 
ἤσδιδν , ἀγεννὴς καὶ οὗτος κατὰ τὸν ἐπὶ τῷ φλεγματώδει 
ηὐξημένον χυμῷ. 16. “ευκὸὼ μέντοι ἴσως καὶ λεπφὰ πρώ- 
τως ποιήσει τὸ οὖρα, συγκατικὼν δ᾽ ὡς πρὸς ἔξοδον φαιά 
φε καὶ μέλανα. 17. Τὰ μὲν οὖν πρώτα διά τὸ τὴν ἐπι ὁ 

πωμάτησιν τοῦ χυμοῦ καὶ τὴν ἐπὶ τὰ ἄνω ῥοττήν, τὰ δεύ-- 
τέρα δὲ διά τε τὴν ἀπόφραξιν καὶ τὴν ἐπὶ τὰ κάτω ῥοπήν. 
18. Καὶ ταῦτα μὲν σπάνια δεῖ μέντοι γε εἰδέναι. περὲ 
γὰρ τῶν ἐνδεχομένων, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φαι- 
ψομένων ἡμεῖς εἰσιεῖν προὐϑέμεϑα, περὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς τὸ 

φλεγμονὰς καὶ ἐρυσιπέλατα κατὰ τοὺς ἐντὸς πεπονϑέτας 
τόπους οὔρων εἴρηται μὲν ἐν τοῖς σπτερὶ διαγνώσεως οὔρων 
ἀρκούντως. νῦν δὲ τὰς αἰτίας ἀποδοτέον. 

Κεφ. ιθ΄. Περὶ αἰτίας οὔρων τῶν κατὰ ϑερμὴν δύθερις καιρέων 

πεπονθότων μορίων. 15 

νᾷ 1. Καὶ γοῦν τὰ μὲν ἐγγυτέρω τῆς τοῦ ϑερμοῦ πηγῆς 
φῇ τὸ ἐγγύτητε καὶ καιριότητι μᾶλλον τὸ οὖρα χρώννυσε 
διὰ τὴν τῶν μορίων δηλονότι εὐπώϑειαν, λειιτὰ δὲ σιρώ-- 
τως φαίνεται καὶ σπαρυφισταμένων παρὲξ ἔσϑ᾽ ὅτε διὼ τὸ 
μήστω τὴν ἐπισωρευϑεῖσαν ὕλην τῇ τῆς παρὰ φύσιν Θεὺε Ὁ 
μότητος ὁλκῇ σεεσέφϑαι καὶ διὰ τὸ τὴν φύσιν ἀεὶ περὲ 

φὰ κατεπείγοντα διατρίβειν. Ὡ. Οὐ γάρ ἐστιν οὐκ ἔστε 
καὶ τῶν φαυλοτέρων ταύτην ἐπιλαϑέσϑαι τῶν οἰκονόμων 
τούτων πολλῷ γε συμπαϑεστέραν πεφυκυῖαν. 8. Τοῦτο 

δὲ ἢ τῷ τὴν ὕλην ὑπερβαλεῖν ἢ τῷ τὴν δύναμιν αὐτὴν "5 
σιροαποκαμεῖν τοῦ ἀγῶνος γίνεται. 4. Πεφϑείσης δ᾽ ἤδη 
φῆς φλεγμονῆς παχύνεται μὲν τὸ οὔρω καὶ ὑποχαλᾶταε 
φῆς ἐπιτεταμένης χραιᾶς. ἀϑρόας δὲ καὶ διεφϑορυίας τὰς 

ὑποστάσεις ἔχει ἐκεῖϑεν ἀποκρινομένου τοῦ περιττοῦ. 
ὅ. ἬἜἜστι γε μὴν ὅτε καὶ πιῦον ὑφιζάνει διουρηϑὲν ἀπὸ τοῦ :0 
σεεσονϑότος πόπου. 

Κεφ. κ΄. Περὲ αἰτέας οὔρων τῶν κατὰ ψυχρὸν διάϑεσιν καιρέων 
πεπονϑότων μορίων. 

1. Τῶν γε μὴν ἐπὶ ψυχρότητα πεπονϑότων τόπων 
λεπτὸ μὲν καὶ λευκὰ ὡς εἴρηται τὰ οὖρα φαίνεται καὶ 15 
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ἀνυπόστατα τὸ πλέον, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ παχέα, μιετοὺὶ παρ-- 
υφισταμένων ὠμῶν τε καὶ φλεγμανωδῶν. 2. Πολλοῦ τοί-- 
γυν τοῦ κατὰ τὸ λευκὸν πλάτους τεϑεωρημένου, κατὰ τὼ 
μέτρα τῆς ψυχρότητος καὶ ταῦτα μεταβάλλεται. 8. ᾿Ἐπει-- 

5 δὰν γάρ τοὶ μέρος τοῦ σώματος διατεϑῇ ἐς μείω τε καὶ 
συλείω ψυχρότητα, κπατοὸὶ μὲν τὴν τῆς ψυχρότητος στοσό-- 
φήτα καὶ τὰ οὖρα συμιμεταβάλλεται. 4. ᾿Επὸὰν γὰρ ἡ ἐπι-- 

κρατήσασα ψυχρότης προιοῦσα καὶ μέχρις αὐτῆς τῆς καρ- 
δίας ἀφίκηται, κατασείεε μὲν τὸν τῆς καρδίας τόνον, ὡς 

10 οἷόν σε, ἀσθενέστερον δὲ τὸ ϑερμὸν ποιεῖ. ὕ. Καϑόσον 
δ᾽ ἂν αὐτὸ μαλακισϑέν ἀπαγορεύσῃ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν, 
ἀσϑενέστεραι μὲν αἱ πέψεις γίνονται" πέψεων δὲ ἀσϑενῶν 
οὖρα φαίνονται. 6. Καὶ ταῦτα μὲν οὖν κὠν τοῖς περὶ 
διαγνώσεως οὔρων εἴρηται, ὥστε οὐ δεῖ τὸν περὶ τούτων 

15 ἔτι μηκύνειν λόγον. 7. ᾿Επεὶ δὲ καὶ ὁ πᾶς περὶ αἰτίας 

λόγος ὧδ᾽ ἱκανῶς ἀποδοϑ εὶς ἔχει, καὶ τοῦ πορρωτέρω θαΐ-- 

γεῖν ληγέτω, καί τοι «πολλῶν. ἑτέρων βιαζομένων τὸν λύ- 

γον εἰς ἐπίδοσιν, ὥστ᾽ ὧν μή τις νόμος ἡμᾶς ἀπεῖργε 
βοαχυλογίας, ἐπεϑήκαμεν ὧν τῷ λόγῳ καὶ ἕτερον τὸ περὲ 

0. φὰς ἀφορμὲς τῶν διαγνώσεων. 8. Τοῦ ϑεωρητικοῦ τῆς 
φέχνης ἐνδεικνύμενοι τὸ φιλότιμον ἀποχρῶσαν δ᾽ ἂν ὁ λύ-- 
γος τὴν ἐν πᾶσι σχοίη συνϑήκην, εἰ μετὰ τοὺς περὶ αἰτίας 

λόγους τοὺς περὶ προγνώσεως ϑείημεν, χρειώδεις μὲν τῇ 
φέχνῃ τυγχάνοντας, προφητὲς δ᾽ οἷον τῶν τῆς φύσεως κι- 

"5 νημάτων τοὺς περὶ σοὶ τοιαῦτα σπουδαίους ἀπεργαζομέ- 
γψους. 9. Θεοῦ δ᾽ ἂν εἴη καὶ τοῦτο δῶρον, εἰ κατὰ ϑυμὸν 
καὶ τοῦδε τοῦ λόγου τὸ μέρος προβαίη, δόξαν μὲν οὐκ 
εὐδιάβλητον περιποιούμενον φοῖς μετιοῦσι λυσιτέλειαν δ᾽ 

οὐκ ἀγεννῆ φοῖς κάμνουσιν, ὥστε διὰ ταῦτα πέρας μοι 
30 ὃ περὲ αἰτίας οὔρων λόγος ὧδ᾽ ἐχέτω" ἐναρκτέον δ᾽ ἤδη 

καὶ τοῦ περὶ προγνώσεως οὔρων. 
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ΠΕΡῚ ΠΡΟΓΝΏΣΕΩΣ ΟΥ̓ΡΩΝ 
50 Ἁ.. 

Προοίμεο νΨ. 

1. ᾿Εδόκει τισὶ τῶν τὰς σιρογνώσεις διαβάλλειν προ- 
χείρων, μὴ οἷόν τ᾽ εἶναί τινα περὶ τῶν ἀποβησομένων 9 
σροειδέναε ἐν τοῖς κατ ἀκολουϑίαν φύσεως γινομένοις 
πράγμασιν, ἐποίει δὲ τοῦτ᾽ αὐτοὺς λέγειν τε καὶ διαβάλ-- 
λειν ἦ τὲ σφᾶς κατέχουσα τῶν γινομένων κατὰ φύσιν 
ἄγνοια καὶ ἡ περὶ τὰ καλὰ τῶν μαϑημάτων ζηλοτυπία, 
ὥστε καὶ δέος οὐκ ολίγον ἐνεποίει τοῖς κατὰ λόγον ἐπι’ 
στήμης τὸ προειδέναι μετιοῦσιν ἡ τῶν προχείρων τὰς 

προγνώσεις διαβάλλειν αὐϑάδεια. 32. Οἵ τὸ γὰρ οἱουσδή- 

φινας σχηματισμοὺς ἀστέρων καὶ στοιότητας ἐξετάζοντες 

συνόδους τε καὶ οἰκοδεσποτείας καὶ ἀλλ᾽ ὅσα ἐπὶ τούτοις 
λέγεταί τε καὶ γράφεται, καὶ πρὸς τούτοις τὰς περὶ στοιχεῖα 15 

ἀλλοιώσεις οἱασδήτινας προεσιεγινώσχοντες τῇ ϑεωρίᾳ τῆς 
ἐπιστήμης εὐλαβοῦνταε τὸ τῶν πολλῶν ὡς εἰς διαβολὴν 
σιρόχειρον καὶ σιωπᾶν ἄμεινον τίϑενται. 8. Εἰσὶ γὰρ οἱ 

καὶ τερϑρείαις ταῦτα καὶ ὁμιλίαις μάλλον δαιμονίων προσ-- 

ἅπτουσι, τὴν σφῶν αὐτῶν ἐντεῦϑεν περὶ τὰς κατὼ φύσιν 30 
ἀλλοιώσεις γινομένας ἀγγνοιαν ἐξελέγχοντες, οἵ τε ὀνει- 

ροσκχοστίαις καί τισι πταραπλησίαις φυσικαῖς ἀρχαῖς τῶν καϑ᾽ 

ἡμᾶς πραγμάτων προορώμενοι τὸ ἀποβησόμενον λανϑά- 
γειν μὲν πειρῶνται διὰ τὸ τῶν πολλῶν ἀπρόοτιτον. 4. Κιν- 
δυνεύει δὲ οὕτω τὰ καλὰ μαραίνεσϑαε τῷ χρόνῳ. ὅ. ΟἹ 35. 
γε μὴν τοιοῦτοι ϑαυμάζοιντ᾽ ἂν μᾶλλον τοῖς σοφοῖς ἢ 
διαβάλλοιντο, ἐπόπται στερυκότες τῶν κατὰ φύσιν γινομέ- 
γὼν πραγμάτων. θ. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν περὶ τούτων λόγος ἀλ- 
λοις ἂν μᾶλλον ἁρμόσειεν, ὅσοις δῆτα τὸ μετιέναι ταῦτα 

ἦ - ψ ᾿ ἀ ἘΤῸ " } ᾿ οὐκταῖον ἔργον καϑέστηκεν, ἡμῖν δὲ ἰατρικὴν μὲν τέχνην 30 

μετιοῦσι, τὰς δ᾽ ἐξ αὐτῆς προγνώσεις περὶ τἀνθρώπινα 
σπουδάζουσι σώμιατα τοῦτο μάλλον ἐκείνων ἔργον καϑέ- 
στηπεν. ὅ. πόσα τοίνυν πιροειδέναι ϑέμις εἰς τὴν τοῦ 

προγιγώσκειν ἐντελέχειαν πέφυκεν, ὅλαι βίβλοι διδάσκουσι 
1. 10 
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σιροεχτεϑεῖσαι τοῖς σιερὶ τὰ τοιαῦτα σπουδάσασι. 8. Δεῖ 
γάρ «τοι δὴ τὸν προγινώσχειν σπουδάζοντα τούς τε στοι- 
χειώϑεις, χυμοὺς εἰδέναι καὶ ταῦτα τὰ φυσικὰ πινεύματα, 
κράσεις τὸ καὶ ἀλλοιώσεις καὶ μεταβολὰς ἑκάστου, καιριό- 

δ τητᾶς τὸ καὶ ἰδιότητας, συμπαϑείας 1 καὶ ἀγντιπαϑείας 

4φε καὶ ἀλλα ὅσα ἐξεύρηταί τε καὶ δέδοται τοῖς μιαϑεῖν ἐθέ- 

λουσι φυσικὰς κινήσεις τοῦ σώματος. 9. 1ᾧ γάρ τοι 

ταῦτα προεξησκηκότι ὑῴδιον μὲν τὸ διαγνῶναι, σιρόχειρον. 
δὲ τὸ προγινώσκειν καϑέστηκεν τοῖς φυσικοῖς ἀκολουϑοῦντι 

10. τῶν ὀχοντα κινήμασι. ᾿ 

Κεφ. α΄β. Ὅτι μετὰ τοὺς σφυγμοὺς τὰ οὖρα συντείνει" εἰς τὴν 

; πρόγνωσιν. 

1. Πολλῶν οὖν ἐξευργ ἱένων μεθόδων τοῦ ἐπὶ σοφίᾳ 
διενέγκασι τοὺς πολλοὺς εἴς τε σπιρόγνωσιν καὶ διάγνωσιν 

-“ ’ ι - “ἢ 
"τῶν ἐν τοῖς σώματι Αὐβημογόοις μεταβολῶν, φούτων τὸ 
προῦχον ἔχειν ἔδοξεν ἡ περὶ σφυγμῶν σραγματεία. ἐκεῖ-- 

ϑὲν γὰρ τοῖς μετιοῦσιν ἀκριβῶς τὰ πλείω τῶν προγνώ- 

σέων ἐσιιγίνεται. ἃ. Ταῖς γὰρ μεταβολαῖς τοῦ σώματος 
σρώτου τοῦ πνεύματος ἠλλοιωμένου τε καὶ ἡσϑημένου, 

20 ἀρτηρίαι δ᾽ ἄρα πνεύματος ἀγγεῖα μᾶλλον ἢ αἵματος σιδ- 
φύκαοιν, εἰκότως καὶ αἱ ἐπὶ σφυγμοῖς προγνώσεις ἀδιά-- 
σιέωτοι γένοιντ᾽ ἀν. ὃ. ᾿Επεὶ δὲ δεύτεροι μετὰ τὸ πνεῦμα 

οἱ χυμοὶ ἀλλοιωϑέντες τὴν αἴσϑησιν τοῖς οὔροις διδόασιν 

ἀκραιφνεσνέραν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλλοίωσιν τούτοις ὑποση- 

25 μαίνοντες. τῶν γὰρ χυμῶν τὸ οὖρον περιήϑημα πέφυπεν. 
4. ᾿“ποχρῶσαν ἂν οἵἴμαι χάν ταῖς προγνώσεσιν ἀποδοϑῆς- 

ψαι τῷ λόγῳ μέϑοδον, ταῖς οἱαισδήτισε μεταβολαῖς τῶν 
χυμῶν μεταβαλλομένων τῶν οὔρων. ὅ. ᾿Επεὶ δ᾽ ὥς πὴ 
καὶ πρῴην εἴρηται κοινωνεῖ ἡ πρόγνωσις τῶν διαγνώσεων, 

8. ἅν τινος τῶν ἐκεῖσε ῥηϑέντων ὠδὲ προσεπιμνησϑώμεν 

ἐντελῆ τὴν πραγματείαν ποιούμενοι, μηδεὶς ἡμᾶς αἰτι- 

ἄσϑω παλιλλογήσαντας, εἴ πιού .χε τοῦτο συμβαίη τἀσφαλὲς 

σιροκρίνων τοῦ περιττοῦ. 6. Ἢ μὲν γὰρ δευτερολογία «τὸ 
ἐντελές τὲ δοίη ἂν καὶ ἀδιάπττωτον οἴμιαι, τῇ δὲ φυγῇ τῆς 

35 κοιγωνίας τῶν λόγων πολλὰ ὧν οἶμαι ὧν ῥηθῆναι χρεὼν 
,πιροαπολεῖται τῷ λόγῳ. 7. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν οὐχὶ βύαχύ 
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τι ἂν ἀμάρτημια προσάψῃ τῷ λόγῳ" ἐκεῖνο δὲ κἄν τις 
ἐπαινέσειε μᾶλλον ἀναμιγνήσεώς τε γαὶ σαφηνείας ἔργον 
σεφυκὸς ἦ τινος ἀκαιρολογίας, ὡς ἄν τινες τῶν διαβάλλειν 

οἰηϑῶσι προχείρων. 8. “Ἡμεῖς δ᾽ ὥσπερ κἂν τοῖς ἄλλοις 

στεποιήκαμεν προεκτιϑέγιενοι γρώματα καὶ συστάσεις, εἶϑ'᾽ 
οὕτως παρυφιστάμενα, καὶ ὅσα ἐπ᾽ αὐτοῖς τεϑεώρηται, 
οὕτω δὴ καὶ νῦν ποιῶμεν καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς κεφαλαίοις 
τάξιν ὡς ἀμείνω τῆς ἀταξίας. σροηρίναντες. 9. Π]|ροσμιι- 

χϑήσεται δὲ τῶν ῥηϑησομένων ἑκάστῳ καὶ ἀνωμαλία, 
δὔχ ἥττον δι αὐτῆς ἢ δὲ ἐκείνων συναγομένης τῆς σιρο- 
γνώσεως. οὕτω δὴ καὶ «οἰῶμεν ἐντεῦϑέν πόϑὲν οὖν ϑεώ 

φοῦ λόγου ἀρξάμενοι. 

Κεφ. β΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν λευκῶν οὔρων προγνώσεως. 

1. ᾿Επεὶ τοίνυν δέδεικται τὰ λευκὰ τῶν οὔρων εἰς 

σιλείω διαιρούμενα εἰδὴ καϑιὸς κἀν τοῖς περὶ διαφορῶς 

οὔρων εἴρηται, χρεὼν ἂν εἴη περὶ αὐτῶν σκεπτομένους 
ἐπιδιελεῖν ταῦτα τῷ λόγῳ, καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὡς οἷόν τε 
σιρογνώσεις ἐπιϑεῖναι. ἃ. Τῶν οὖν λευκῶν -μὲν τῷ χρώ- 
ματι χρυσταλλοειδῶν δὲ καὶ ὑδατωδῶν τῷ εἴδει ἀεὶ μὲν 

λεπτῶν τελούντων, ἐχεῖνα δὲ δηλούντων, ἃ κἀν τοῖς περὶ 

διαγνώσεως εἴρηται καὶ ταῦϑ᾽ ὧδε προσεπιϑεῖναι δεῖ τῷ 

λόγῳ. 8. Πυρρῶν οὖν καὶ ἐρυϑρῶν καὶ οἰνωπῶν καὶ οἷω- 

δήτινι κεχρωσμένων χρώματι ἡγησαμένων οὔρων ἐπὶ πυ- 

ρετῷ χρατίστῳ, εἶ ἐπὶ τὸ τοιαῦτα τῶν λευχῶν χρωμάτων 

μεταβληϑείν τὰ οὖρα, ἔτι τῆς τοῦ πυρετοῦ μενούσης σῴφο- 

δρότητος καὶ μήπω τινὸς ἀξιολόγου κρίσεως σημείου γε- 
γούοτος, εἰχότῶς ἂν γνοίης ἐσομένην φιενῖτιν, καὶ το- 

σούτῳ χείρω, ὅσῳ καὶ τὰ προὐσοδεδειγ μένα χρώματα χείρω 

χαϑέστηκε. 4. Διωψεύσῃ δ᾽. οὐδόλως πάλιν ἐπιχρωσϑέν- 

τῶν τῶν οὔρων, εἰ καὶ τὴν φρενῖτιν ἐπιλελύσϑαι φαίης. 
ὅ. ᾿Εκεῖνα μὲν γὰρ δὼ τὸ οὖρον γρωννύουσαν μεΐεωΞ 

θῆναι δείκνυσιν ἐπὶ κεφαλὴν χολη ν, ἢ δὴ χαὶ χϑονί- 
σασα προσθήκην ὧν προσενέγηαι τῷ σιαϑει ϑάνατον, τὰ 

μέντοι τιροσεστιχρωσϑέντα τῶν οὔρων αὖϑις καὶ τὸ δεινὸν 

λελύσθαι τοῦ πιἀροτρύναντος τὴν πρώτην αἴσϑησιν φάσχει, 
ἀντιστραφείσης αὖϑις τῆς χολῆς πρὸς τὰ κάτω. 0. 71 ὧν 
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γε μὴν μετὰ σιαχείας συστάσεως ἡγησαμένων τοιούτων 
οὔρων μετὰ ϑρομβοειδῶν τῶν ὑποστάσεων ἐν ἀσϑενεστέ- 

ροίς πυρετοῖς, πλήϑει δὲ καὶ τῷ λευκῷ διαλλαξάντων χρώ- 
ματι μετὰ τὴν φτοῦ γοσήματος ἀκμήν, ὅσον οὔπω λυϑῆ- 

5. γαὶ προγινώσκεται, ὃ πυρετός. 7. Τῆς γάρ τοι φύσεως 
πρατησάσης μὲν τῆς ὕλης, πεψάσης δὲ καὶ προσλαβούσης, 

ὅσον ἄν χρειῶδες δόξειε, τὸ περιστόν φε καὶ ἀχρεῖον οὕτω 

δ οὔρων ἀπωϑεῖται μὴ χρεὼν ὃν ἐπέχεσϑαι νομισϑέν. 
8. ᾿Επί γε μὴν τοῦ διαβήτου μήτε χρωννύμενον μήτε 

τὸ συνιστάμενον καὶ μειούμενον οὐκ εἰς καλὸν προβῆναι τὴν 
εἰς ἀμίδα φάσκει διάρροιαν. 9, Τῆς γὰρ τοι φύσεως. 
προαποκαμούσης δέος οὐκ ὀλίγον, μὴ καὶ τὴν ζωὴν ὁ 

κάμνων ζημιωθείη. 10. Οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν, ὡς τὰ τοι-- 

αὕὔτα χρώματα τῶν οὔρων γέρουσι μέτριά τινὰ τὰ κακὰ 
15 σημήνειε᾽ ψέοις δὲ καὶ ἀκμάζουσιν ἐπιφαινόμενα πονηρό- 

φερὰα καὶ μᾶλλον εἰ μηδὲ παρυφιστάμενα τούτοις να λοι 

καὶ φαινόμενα ἢ φαῦλα καὶ οὐ σιροσήκοντα. . ᾽Επὶ 
γὰρ ἐσχάταις ταῦτα ἀπεψίαις καὶ Ψύξεσι καὶ μακραῖς τισιν 
ἀρρωστίαις γίνεται καὶ σιρὸς τούτοις οὐ μιετρίαις ἐμφρά- 

0 ἕξεσι. 12. Καὶ ἐπανιόντων μὲν εἰς τὸ σύμμετρον αὖϑις, 

βοαχύ τι ἂν τὰ σώματα λυπηϑείη καὶ τὰ φϑάσαντα λυ- 
μανϑῆναε ῥᾳδίως ἂν ἡ δύναμις ἀνακαλέσαιτο ἤδη τὴν 
αὐτῆς ἀναλαμβάνουσα ῥώμην. 18. ᾽πὶ τοῖς αὐτοῖς δὲ 

εἴδεσι μένοντα δυσϑυμίας μὲν καὶ σχοτοδίνας, ἴλιγγάς τε 
25 καὶ ἐπιληψίας ἐποίσει, σιτίων τε ἀποστροφὰς καὶ φαύλων 

ἐσϑ' ὅτε ἐπιϑυμίας βρωμιάτων, καὶ κυνώδεις ὀρέξεις, ἀρ- 

ϑρων τὸ ὀδύναι παρέσονται καὶ δυσκιγησίαι νεύρων, νε- 

φρίτιδὲές τε καὶ κεφαλῆς διάφορα πάϑη, κώλου τ᾽ ἀλγειναὶ 
αἰσϑήσεις καὶ μαρασμῶδες ἐκ ψόσου γῆρας. 14. Τ)οιαῦτ᾽ 

380 ἂν προγνοίης τὰς διαφορὰς μεμαϑηκὼς τῶν ἐπὶ τῆς περὶ 
διαγνώσεως ῥηϑέντων οὔρων λευκῶν, προανεγνωκὼς δὲ καὶ 
10 περὶ τῶν συμπτωμάτων συγγραφὲν τῷ Ταλήνῳ βίβλιον. 
1ὅ. Τὰ μὲν γὼρ τούτων ἀπεψίαις μάλιστα ἕσεται συνε- 

χέσι, τὰ δ᾽ αὖ ψύξεσιν ἐφ᾽ οἱασδήτινος ἐπιγεγενημέναις 
85. αἰτίας" ἐκεῖνα δὲ ἐμφράξεσιν ἢ χυμῶν μιεταστάσεσι. 

16. Σκοπεῖν δὲ δεῖ πρὸς τοῦτοις τὸν ἀληϑεῖς τὰς ψήφους 
ἐπιϑεῖναι σπουδάζοντα ἡλικίας τε καὶ κράσεις, ἔϑη τὸ καὶ 
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γένη καὶ ὥρας καὶ τὰς προγεγενημένας ἔσϑ᾽ ὅτε διαίτας. 
17. Τῷ γὰρ ταῦτα ἐπιμετρήσαντε καὶ τῇ ἐπινοίᾳ τὸ κατὰ 
φύσιν τανϑρώπῳ λογισαμένῳ οὖρον καὶ τούτω τὸ φαινό- 
μενον παραβάλλοντι ῥᾳδίως μέντ᾽ ἂν ἡ διαμαρτία, ὑπόση 
εἴη, ὀφϑείη, πρόχειρος δὲ ἡ ἐπὶ τῷ φανέντι πρόγνωσις 9 
ἀποδοϑείη, σιροεπεσκεμμένης δηλονότι καὶ τῆς ἐπὶ τῷ 
γοσοῦντε εὐαισϑησίας τε καὶ εὐπαϑείας τῶν μορίων. 
18. Τὰ μάλιστα γὰρ καὶ αὗται λυσιτελεῖν πὼς εἰώϑεσαν 

ταῖς προρρήσεσι, μὴ πάντων ἐπὶ ταῖς αὐταῖς ὡσαύτως 
ησϑημένων διαϑέσεσιν. 19. ᾿Επὶ μὲν τῶν οὕτως ἐπιτε- τὸ 
ταμένων λευκῶν τοιαύτας ἄν τις ἀποδοίη τὰς προγνώσεις, 

εὖ κρίνειν μεμαϑηκώς" ἐπὶ δὲ τῶν ὑφειμένως λευκῶν γα- 
λακτοειδῶν δηλονότι καὶ γλαυκῶν καὶ χαροπῶν καὶ τῶν 

τοιούτων, τοιαύτας τινὰς σιροειδείη τὰς ἐπισημασίας, ἔν 
μὲν ταῖς ἀρχαῖς τὲ καὶ ἐπιδόσεσι τῶν πυρετῶν πονηρὼ 15 
καὶ ταῦτα καὶ μᾶλλον ὅσον οἱ πυρετοὶ πρατύνονται. 

20. Πλῆϑος γὼρ ἐνταῦϑα τῆς ὠμῆς ἀκμάζειν συσσασεί-: 
σης ὕλης φαίνεται, παρακμασάντων δὲ τῶν πυρετῶν σω- 
φήρια καὶ μᾶλλον, εἰ τῷ πλήϑει ὑπερβάλλει. 21. ᾿Εκεῖνο 
μὲν γὰρ ἤτοι πλῆϑος ἐπισεσωρεῦσθϑαι τῆς τοιαύτης ἀνα-- ὁ 
φϑείσης ὠμοχυμίας δηλοῖ ἢ τοῦ χρωννύντος χυμοῦ καὶ 

τάλλα μέρη τοῦ σώματος ῥοπήν, τὰ δ᾽ ὕστατα παραχμὴν 
μὲν τοῦ πυρετοῦ, πυρρωδεστέρων οὔρων δηλονότι ἡγήσα- 
μένων, ἀπόχρισιν δὲ τῶν πυρετῶν ὑπορρωσϑεῖσαν τῇ ἀπο- 
κριτικῆ δυνάμει. 232. Ταῦτ᾽ ἄρα διὰ μὲν τῶν πρώτως καὶ 25 
ἐν ἀρχαῖς φαινομένων κακοήϑειαν μὲν ὧν προγνοίης τοῦ 
ψοσήματος, χρόνου δ᾽ ἐς πέψιν σιλείονος δεῖσϑαι τὴν τοι- 
αὐτὴν φαίης ὠμότητα. 838. ᾿Βηπεὶ δὲ μήπω διάδηλον ἐν 
τοῖς τοιούτοις οὔροις τὸ μέγεθος τοῦ πυρετοῦ καϑίστα-- 
ται -- ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ κακοήϑης νενόμιστο ἀπὸ σφυγμῶν --- 30 
ἁψάμενον τὸ τὲ μέγεϑος ἐπισκοπεῖν σιροσήκει τῶν πύρε- 
φῶν καὶ τὸν τῆς δυνάμεως τόνον, συμμαρτυρήσειε δ᾽ ἂν 
καὶ διαχωρήματα καὶ χροιὰ σιροσώσου καὶ ὅσα συμπτώ- 
ματα λέγεται καὶ φαίνεται. 34. ᾿Επὰν οὖν ἄλλοϑεν τὸ 
μιέγεϑος ἀναμάϑης τοῦ πυρετοῦ, γνοίης δὲ καὶ τὸν τῆς 35 

φυσικῆς δυνάμεως τόνον, ἐπισκοτιήσης δὲ καὶ τὸ μέτρον 
«ἧς ἀπεψίας, ἐνταῦϑα δεῖ σε καὶ σαυτοῦ φανῆναι σκοπι- 
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μιώτερον, ὥσϑ᾽ ἑκάστῳ στοχαστικῶς μέν, ἠκριβωμένως δ᾽ 

ἐπιϑεῖναι τὰ μέτρα. 3ῦ, ᾿κ“ν μὲν οὖν πλείω μὲν τὰ τῆς 
ἀσεψίας πιέφυκϑ σύμβολα . ἐπὶ . συχναῖς δ᾽ ἡμέραις παραΣ 
φείνει ταῦτα, πολὺ δὲ τὸ σπιυρετοῦ μέγεϑος, ὁ δὲ δὴ τόνος 

δ᾽ μείων «8 καὶ ἀοϑενηῆς καταλαμβάνεται, ὠπαγορεῦσαι μὲν 

ἐνταῦϑ᾽ εἰκὸς «ν φύσιν, λύσιν δὲ τῶν κακῶν τὸν ϑάνα- 

τον ἐπιγεγενῆοϑαι σιρογνοίης, καϑ' ἀὲ ἂν μᾶλλον τῶν 
ἡμερῶν στοχάσαις τὴν. δύναμιν ὠπειρηκυῖαν παύσασϑαι. 

20, ᾿Αν δὲ ἐκεῖνα μὲν ἔχῃ, ὥστιερ δῆτα καὶ λέλεκται, ἡ δὲ 
10 δὴ ῥώμη κρατύνηταε, ἐλπὶς μὲν. διὰ χρόνου περιγεγετ. 

γῆσϑαι τῶν ἀνιαρῶν τὸν κάμνοντα, ἀσφαλοῦς τετυχηκότα 
διαίτης. πολλὰ δ᾽ ὧν μεταξὺ συμβαίη φαῦλα συμπτώματα. 

27. δὲ δὲ ταῦτα μὲν μείω; ἢ δὲ τοῦ δωματοὸ ῥώμη φυς 

σικὴ ἀμείνων, περιγενησεται μὲν. ὃ ἄνϑφωπος οὕτως, μέ- 
35 Ἐρια δὲ προσέσται τῶν συμπτωμάτων φὸὼ φοῦ. 28. ᾿Βπὶ 

οὖν πυρέσοουσιν ἀνϑρώποις καὶι τοιαῦτα οὖρα προϊεμέ- 
ψοις δίψαι μὲν μείους τῶν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν πῦυ- 
ρθέετῶν προσδοκωμένων ἔσονται, πλείω δ᾽ ἴσως τὼ οὖρα καὶ 
«ὁ κατὰ γαστέρα ξηρότερα καὶ κεφαλῆς βάρη, καὶ ἀλγηδό- 

20 ψὲς ἀλλόλοτοι, ἴλιγγοί τε καὶ κατὰ γαστέρα σιρόφοι, ἐνίοτε 

καὶ ὑδωτώχολα τούτοις ἢ γαστὴρ διαχωρεῖ, ἐκ δὲ τοῦ χρό- 
ψου τῶν μεταβολῶν τῶν οὔρων τὴν λύσιν ἀποσκοπήσαις 
ἂν τοῦ πυρετοῦ, ὥσπερ δῆτα καὶ ἐκ τῶν πέψεων τὰς τῶν 

κρίσεων ποιότητας. 329. ᾿Αλλ ἡ μὲν ἐπὶ τοῖς ὑφειμένως 

.5 λευκοῖς οὔροις πιρόγνωσις ἐπιὶ τοῖς πυρέσοουσιν ἀνθρώποις 

τοιαύτη τις ὧν ἀποδοϑείη" τοῖς γε μὴν ὑχγιαίνουσε τοι- 
αὔτα ὅιοτε φαινόμενα μετρίαν μὲν τὴν ἐπὶ τῆς ψύξεως 

βλάβην δηλοῖ. 80. Προλέγειν δὲ κἀνταῦϑα χρεών, ἃ ἂν 
«ὧν πιὐϑῶν «8 καὶ τῶν ουμπτωμάτων διὰ μδτριωτέρας 

3) ψύξεις ἐπάγεσϑαι οἰηϑῆο. 81. ΠΠρὸς τούτοις δὲ κἀκεῖνο 

προειδέναι ϑέμις, ὡς ὅσα δῆτα τῶν συμπιτωμάτων ἡμεῖς 

τῷ λόγῳ πιρονίϑεριεν, οὔὐὔϑ᾽ ὡς κατ᾽ ἀνάγκην ἑπόμενα λέγο-: 

μεν, οὔτε μὴν σπανίως φαίνεσϑαι. 83. “Ὥσπερ οὔὐὔϑ᾽ ὅλα 
οὔτε τὼ πλείω ἢ ἐλάττω, ἀλλ᾽ ὡς ἐνδεχόμενα ἀεὶ συνανα- 

36 φαίνεσθαι φοιούτοις. ἀρρωστημάτων. εἴδεσιν, ἢ πώντα ἢ 
τὰ πλείω ἢ ἐλάττω. κατά τὲ τὸ τῶν παϑῶν μέγεθος. καὶ 

τὴν εὐπαάϑειών τε καὶ εὐαισϑησίαν τἀνϑρώπου. 33, Δεῖ 
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, ᾿ ξ ᾽ ωώ 

δὲ πάντως ὧδε καὶ ἀγχινοίας τὲ καὶ σπείρας καὶ μαϑήσεως 
«ὸν τὰ τοιαῦτα σχοπήσαντα. ᾿ 

Κεφ. γ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ὑπώχρων καὶ ὠχρῶν οὔρων προγνώσεως. 

1. Ὕπωχρα δὲ καὶ ὠχρὰ ἐπὶ πυρετοῖς μὲν οὐκ ἂν 
ὀφϑεῖεν, κἂν τύχοιεν δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὄντες σιυρξετοὶ ἄβλη- 5 
χροί τὸ πάνυ καὶ εὔλυτοι τῶν ἐφημέρων τινὲς τυγχάνον-- 
τὸς, πυρρωδεστέρων μέντοι" σιροηγησαμένων ταῦτ᾽ ἐπιφα- 
ψέντα τὸν μὲν πυρετὸν ἐπιλελύσϑαι δηλοῖ, ἐπὶ τὸ ψυχρό- 

ἕερο» δ᾽ ἤδὴ κεχωρηκέναι τὴν ἕξιν. 2. ᾿Αλλ αὕτη μὲν: 
βραχείας τινὸς ῥοπῆς τῆς ἀπὸ προσηκούσης ἐπιτυχοῦσα τὸ 
διαίτης ἐπιρρώννυταί τε καὶ διορϑοῦται καὶ τὰ σύμμετρα 
ἐντεῦϑεν ἕπεται τῶν οὔρων φαινόμενα, περὶ ὧν ἂν εἴη 
γῦν προσῆκον φάναι. 

Κεφ. δ΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ὑποπύρρων καὶ ὑποξάνθϑων οὔρων 

προγνώσεως. “1ὅ 

1. Τὰ τοίνυν ὑποόσιυρρά τὸ καὶ ὑπόξανϑα τῶν οὔρων 

οὐκ οἶδα ὅτι ἂν τιλέον ὑγείας διασημάνουσιν ἐν νέοις τε 
καὶ ἀκμάζουσε σώμασιν. ἃ. ᾿Επὶ γάρ τοι τῶν διὰ ψυχράν 
φινὰ δυσκρασίαν φυσικῶς αὐτοῖς συμβᾶσων γερόντων τε 

'χαὶ γυναικῶν. καὶ τῶν ὅσοις πιρὸς τὸ λευκότερον τὰ οὖρα ὁ 

φαίνεται» δέποντα καϑ' οἱονδήτινα λόγον, καϑὼς ἐν ἀλ- 

λοις τούτων ἀρκούντως ἔφημεν, ταῦτα ἐπιφαινόμενα ἐπὶ 

«τὸ δριμύτερον τὴν ἕξιν ἀπεστράφϑαι δηλοῖ , εἴτε. διὰ συν»- 

ἐχεῖς τινας τρις βρη ἢ διὰ γυμνάσια το σύμμετρον 
ὑπερβάλλοντα. 8. Θερμότητας γάρ τινος ἐμσιοιητικαὶ δί-- 15 

ἀιται ἐπὶ. τούτοις τὰ τοιαῦτα οὖρα προὐξένησαν, ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν πάνυ μέτρια ὄντα καὶ μετρίας ὧν τὰς βλάβας 
ἐπαγάγοι καὶ. ῥᾳδίως ἂν διορϑοῖτο. 4. Τά γε μὴν πυρρά 

18 ἤδη καὶ ξανϑὰ ἐπὶ μείξοσε μὲν προφάσεσιν ἐπιφαίνεται 

τούτοις. τἐτυὲ, μείοσι δὲ τοῖς ἀκμάζουσιν, ὧστε τοῖς σπτιόρρω 30 

τῶν κατὰ φύσιν τε καὶ κρᾶσιν ἔχουσε ταῦτα μείζους. μὲν 

τὰς σιρογεγενημένας αἰτίας δείκνυσιν, ἤδη δὲ καὶ. πυρετοῖς 
τούτους. κατέχεσϑαι χολῆς ξανϑῆς διαχυϑείσης τῷ σώματι, 

ὅσω μὲν. ἐκ τοῦ. καιροῦ. εἴης στοχαξόμιενος αἴτια, ϑερμό- 

τήξα,,. φαίης. ἂν ὡς ἀροξενήσασαν τὴν χολὴν αὔξειν, καὶ 15 

͵ 
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μάλιστα εἰ προειδὼς εἴης τήν τὸ δίαιταν καὶ τὴν καϑόλου 
διαγωγήν. ὅ. ᾿Εποίσεις δ᾽ εἶϑ᾽ οὕτως τῷ λόγῳ καὶ τὰ τῆς 
χολῆς ἐν σώματι διασήαρείσης συμπτώματα. 6. Οἵ τε 
γὰρ σκοτόδιγοι ἐπὶ τούτοις συνίστασϑαι εἰώϑασι καὶ αἱ 
δτῆς κεφαλῆς ἀλγηδόνες, στικρότητές τὸ τοῦ στόματος καὶ 

«ὧν. σιτίῶν ἀποστροφαὶ καὶ δίψαι ἱκαναί. 7. Τούς γε μὴν 
ἀκμάζοντας καὶ ϑερμοτέρους «ἢ κράσει τοιαῦτ᾽ οὖρα προ- 

βαλλομένους φαίης ὧν εἰκότως καὶ αὐτοὺς ἐπί τε παρα- 
«τλησίαις διαίταις καὶ γυμνασίοις σιλείοσιν εἰς τοῦτο ἔνε-- 

1 χϑῆναι τῆς καταστάσεως, μείους δὲ τῶν προρρηϑεισῶν τὰς 
ταῦτα προξενησάσας προφάσεις, ἀσϑενέστερα δὲ καὶ τὰ 
συμεφώματα φαίης ἄν καὶ πλείονος μὲν ἐκείνους εἰς ασού-- 

λυσιν «οὔ σιάϑους ἐπιδεήσεσϑαι χρόνου, μείονος δ᾽ αὖ 

ὅσοι κατὰ φύσιν τοῖς οὔροις παρακείμενα ταῦτ᾽ ἔχοντες 
15 χρώματα. 

Κεφ. ἐ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ὑπερύϑρων καὶ ἐρυϑρῶν οὔρων προγνώσεως. 

1. ᾿Ενταυϑὶ δὲ καὶ περὶ ὑπερύϑρων τε καὶ ἐρυϑρῶν 
προσήκει φάναι χρωμάτων. 3. -Καὶ νέοις μὲν καὶ ἀκμά- 
ζουσιν ἀνϑρώσοις ἐπιφαινόμενα «ἢ τοῦ χρωννύντος οἰκειό-- 

Ξοτήτι χυμοῦ οὐκ ἄγαν ἐπιταϑῆναι δηλοῖ τὴν βλάβην, γέ- 
ρουσε δὲ καὶ πόάλαε τὸ φυσικὸν ἀποβεβληκόσι ϑερμὸν 
χείριστα μὲν φαινόμενα, πάνυ δ᾽ ἐς τὴν κατὰ φύσιν ἀπο- 
κατάστασιν πλείστου χρόγψου δεόμενα ὅπου γε καὶ οὐκ 
ὀλίγον δέος, μὴ προαποκαμούσης τῆς ζωτικῆς δυνάμεως 

ηὅ λύσις τοῦ πάϑους ὁ ϑάνατος ἐπιγένηται. 8. ᾽Εν μὲν γὰρ 

τοῖς νέοιᾷ καὶ ἀκμιάζουσε ταῦτα δὴ τὼ χρώματα φαινόμενα 
ὑπαγορεύει μὲν τὸν αἱματικὸν ηὐξῆσϑαι χυμόν, καϑὼς 

 φοῖς «τερὶ διαγνώσεως οὔρων ἔφϑημεν εἰρηκότες. 4. Συ δ᾽ 
ἂν πρόρρησιν ἀψευδῇ τῷ λόγῳ ἐπιϑείης, ὡς ἤτοι διαίταις 

80 φαῖς τὸν τοιοῦτον χυμὸν ἀπογεννώσαις ὃ κάμνων ἐχρή- 
σατο ἢ συνήϑους αἵματος ἐκκρίσεως ἐσίσχεσις γέγονεν, 
ἤτοι φύσει ἢ τέχνῃ κεκενωμένου. ὅ. Γέρουσι δὲ σπανίως 
ἄν ταῦτα συμιβαίη, ὅσοις δηλονότι αἱ φυσικαὶ δυνάμεις 
ἔτι ἔρρωνται, καὶ τὸ γυμνάσια καὶ αἱ δίαιταί εἰσι στροσ-- 

ϑδήκοντα. θ. Χρόνου γε μὴν τούτους δεήσει πλείονος εἰς 
οαγίαν" τό γε μὴν ἐπὶ πλεῖστον αὐτοῖς συμβαῖνον ἤτοι 
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ϑάνατος ἢ μακρονοσία καϑέστηκεν. ἢ. ᾿Επὶ γὰρ ἀρρω- 
στίᾳ μάλιστα τῆς καϑεκεικῆς τὰ καὶ διακριτεκῆς δυνάμεως 

γίνονται μηκέτι ἰσχυούσης τὸν οἰκεῖον ἔχειν χυμόν, ἀλλ᾽ 
ἤδη μαραινομένης, ὥστ᾽ αὐτὸν ἀπολύειν. 8. Τὰ γὰρ δὲ 

αὔξησιν λόγον τοῦ τοιούτου χυμοῦ πάνυ βραχέα 4:6 καὶ - 
ἀσαφῆ τοῖς γέρουσι πέφυκε, κἀν καὶ διὰ στυρετοῦ μέγεϑος 

τοιαῦτα τοῖς γέρουσι φαίνεται, ἡλίκον ὅσον μεταλαμβάνε- 
ται τὸ τοῦ πυρετοῦ μέγεϑος. 9. Διὰ μὲν γὰρ τὴν ἀπὸ 
τοῦ κατὰ φύσιν γρωματὸς ἀπόστασιν τὸ μέγεϑος τοῦ συ-. 
ϑετοῦ καταλαμβάνεται, διὰ δὲ τὸ τῆς ἡλικίας ὠνοίκειον ἢ τὸ 
σπογηρία τοῦ πυρετοῦ, διὰ δὲ τὴν τῆς φυσικῆς δυνάμεως 
ἀτονίαν ὃ κίνδυνος ὑποπιτεύεται. 10, ᾿Επεὶ δὲ καὶ δὲ 
ἐρυϑρᾶς χολῆς αὔξησιν τοιαῦτ᾽ ἐνίοτε ἀποδίδοται οὖρα, 
εἴχότως ἄν στοχάσαιο 'διὰ τῶν τὴν χολὴν γεννώντων ταύ 
τὴν ηὐξῆσϑαι. 11. "Ἤδη ἀκμάζουσιν ἐπιφαίνεται μάλιστα, τ5 
χείρω δὲ ποιεῖ συμπτώματα τῶν ἐξ αὐξήσεως αἵματος, 
ὅσω καὶ δριμύτερος καὶ κουφότερος ὃ χυμὸς οὗτος «έ- 
φύυπκε, μετριώτερος δὲ τῶν ξανϑῶν τε καὶ προσχολῶν στέ- 

φυκέν. 12. ᾽Εκεῖ μὲν γὰρ αἵ τὲ δίψαι στὦνυ μέτριαε καὶ 
οἱ ὕπνοι οὐ πάνυ ϑορυβώδεις. 18. Ταναντία δ᾽ αὖ ὧδε :ο 
ὅσα καὶ εἰς ξηρότητα μετὰ δριμύτητος ὃ χολώδης αἷμα- 
φικοῦ σπειυλεογέκτηκε γυμοῦ καὶ ταῖς μὲν πέψεσί τὸ καὶ 

ἀπεψίαις. 14. Αἱ οἱαιδήτινες ἐπιγίνονται κρίσεις, τῇ δὲ 
βοαδύυτητί τὸ καὶ παχύτητι τῶν κινήσεών τὲ καὶ μεταβο- 

λῶν ὃ χρῦνος τῆς παρατάσεως ἐξευρίσκεται. 1δ. Ταῖς μὲν 26 
γοὶρ ὀξείαις τοῦ νοσήματος κινήσεσι μετὸ ῥώμης τῆς ἐμφύ- 

φου δυνάμεως ῥῴδιαι μὲν αἱ ἐσὶὶ τὸ κρεῖττον μεταβολαί, 
βραχεῖαι δ᾽ ἕπονται τῶν νοσημάτων αἱ λύσεις. 106. Ταῖς 
δὲ δὴ νώϑραις κινήσεσι τοῦ σώματος καὶ ὃ χρόνος ἐπὶ 
ἡυλεῖον ἐκτέταται. 17. Δεῖ γε μὴν ἐν πᾶσι δώμης δυνά- 30 
μεως, ἵνα μὴ] προαποκαμούσης ταύτης ἐστὶ τὸ χεῖρον προ-- 
βαίη τὰ τοῦ νοσήματος. 18. Κὰν οὖν μετὰ τὴν κατὰ 
πλάτος ἀρχὴν καὶ ἐπίδοσιν αὖϑις ἐπὶ τὰ φαῦλα καὶ χολω- 
δέστερα τὰ χρώματα προχωρείη, εὐλαβεῖσθαι δεῖ καὶ δὲ- 

διέναι, μή πως πάμπαν 40 φυσικὸν" κἀφανεν ἤ Πῆ ϑερμοὸν 35 

ὑπὸ τῆς νύϑου ταύτης καὶ διεφϑορυίας ϑερμότητος. 

19. "“ν δ᾽ αὖ τοὐναντίον τά τε χρώματα πρὸς τὸ κατὰ 
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φύσιν ἐπιστρέφηται χωροῦντα, καὶ αἱ πέψεις ἤϑη διαφαί- 

ψονφαι τοῖς οὔροις, ἀποδέχεσϑαι ϑέμις, “καὶ ϑὰρούνειν 

τοὺς κάμνοντας. 

Κεφ. ς΄. Πτρὶ τῆς ἐκ τῶν οἱνωπῶν οὔρων προγνώσεως. 

5 1. Τὰ δ᾽ οἰνωπὰ τῶν χρωμάτων χείρω μὲν ὡς ἔοικε 

τῶν ὑπερύϑρων «8 καὶ ἐρυϑρῶν᾽ ἐπιχολωϑέντος δ᾽ αἵμα- 

φος εἴωϑε ταῦτα συνίστασϑαι. 2. “Οπόταν γάρ τοὶ τοῦτο 
αὐ ᾿ ͵ ἢ γ9} δνο ϑῆτος (; » 

εἰς χολήν μεταβληϑείη μετρίως ἰδίαν ὑφ᾽ οἱασδήτινος αἷ- 
τίας τὼ τοιαῦτα τῶν χρωμάτων ἀποδίδοται, ὥστ᾽ οὐ ϑαῦμα, 

10 εἐ χολῆς οὕτω κατακρατούσης δίψαι μὲν οὐ μέτριαι, ἐπρώς 
γονται, ὕπνοι δὲ ϑορυβώδεις καὶ ξηρότητες στόματος, καὶ 
σιυρετῶν ὀξύτητι. ληροί τὲ καὶ βῆχες, ἤδη δυναλγοῦντος 
φοῦ ἥπατος. 9. ᾿Αλλὰ καὶ ταῦτα ταῖς μὲν “μεταβολαῖς 

τῶν. χρωμάτων κρίνεται, εἴ τὲ φαῦλα τελοίη, ἢ καὶ σωτή- 

16 ρία. ταῖς δὲ δὴ κατὰ μέρος πέψεσι τῆν ταχυτῆτα κρίνο- 
- 7 μ 32 ᾿ ἠ Π ᾿ ΜΗ, 

εἐνδν τῆς ἀπολύσεως. 4. ᾿“λλὰ σούτων μὲν πέρι καὶ ἀλ- 

λοτὲ ποτὲ ἔσται φάναι καϑαρώτερον. νῦν δὲ φῶμεν. καὶ 

περὶ. τῶν κυαγῶν οὕτω καλουμένων χρωμάτων. 
᾿ 

, 

. Κεφ. ζ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν κυανῶν οὔρων προγνώσεως. 

20 1. Ταῦτα δὲ μετὰ πλήϑους τε καὶ πάχους καὶ δια-- 
φϑορᾶς τῷ ἥπατε ἐπισωρευϑείσης φαίνεται χολῆς, ἀφ᾽ ἧς 

δὴ καὶ τοὺς ἱκτέρους ἴσμεν μᾶλλον γεγενημένους, ὥστ᾽ 
οὐχ ὧν ἁμάρτοις τοιαῦτα οὖρα ἑωρακώς, φάμενος ἴκτερον 
ἐπιγενήσεσϑαε τἀνϑρώπῳ. 2. ᾿Αλλὰ μήπω, μὲν ἐξαφϑεί-- 

2 σης τῆς ὕλης, φϑασάσης δηλονότι τῆς ἐκκρίσεως τὴν ἔξα- 

ψιν, βραχεῖς τινὲς καὶ ἀσαφεῖς αἱ πιυρδτοὶ ἐπιγίνονται. καὶ 
δίψαι πάνυ μϑερέμσῳ, ἐφ᾽ οἷς οἱ πλείους ἐξαπαωτώμενοι 

συμπτώμασι καὶ διαιτηϑέντες ἀδρότερον ἐξέκαυσαν μὲν 
τὸ πολυ τῆς ὕλης, σφοδρότατον δ᾽ ἤγειραν πυρετὸν, ϑο-- 

8ορύβους δὲ καὶ ἀὐπνίας καὶ ἐξαισίους δίψας ἐπήγαγον. 

9. Καί ποῖς αὐτὸς ἐπί τινος γνωρίμου τὰ παρασελήσιω 
ἑωρακοὺς νῦν ὧν διηγησαίμην κατὰ καιρόν. 4, “ρα μὲν 
ἣν χειμῶνος καὶ ὁ ῥηϑεὶς ἡμέτερος γνώριμος τὰ μέγιστω 
ὑπὸ τινος ἀδικούμενος ἐϑάμιζε μὲν πρὸ δείλης ἑῴας ἐγεὶ- 

39 θόμενος περὲ τὼ βασιλεῖα, λύοιν. εὑρεῖν ζητῶν τοῦ ἀδική;- 

τ 
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ματος. ὅ. Τὰς σιλείους δ᾽ ἄσιτος διημέρευε, κἀν σιοτδ αὖ- 
τὸν. ἐδέησεν ἅψασϑαι βοώματος, τῶν δριμυτέρων. 7 ταρί- 

χων τὸ πλέον ἐτύγχανεν. θ. ᾿Εστεγε δ᾽ ἐφ᾽ ἱκανὸν τὸ 
σῶμα τὰς τοιαύτας τῶν βρωμάτων προσφορὰς διὼ τὴν 
φτοῦ περιέχοντος κατάστασιν" εἰκὸς δ᾽ ἐκεῖνον διαμάχεσϑαι 9 
μὲν σιρὸς τοὺς ἐναντίους, ἀδημονεῖν δ᾽ ἐφ’ ἑαυτοῦ ὡς τὰ 
μέγιστα ξημιωϑῆναι δεδιότα. 7. ᾿Ἡγρύπνει οὖν διὰ ταῦτα 
καὶ ἄλλως δὲ οἱ τὸ σώμα. αὐχμηρὸν ἐεύγχανεν καὶ δραχύ- 

υπνον. 8. Εἰκός γε μὴν καὶ πρότερον φαύλων αὐτὸν 

βρωμάτων χρήσασϑαι προσφοραῖς, ὡς ἐδίδου οἴεσθαι" τὸ 
ἐτύγχανε γὼρ ὁ ἄνθρωπος κίμβιξ τὸ καὶ τὴν οὐσίαν μὴ 
ἀναλῶσαι. φειδόμενος. 9. Ταῦτα δὴ ταῦτα πάντα τὸν 

χολώδη χυμιὸν ἐκεῖνον συνήϑροισαν ἤδη δὲ καὶ δί οὔρου 
οὗτος ἐξεκενοῦτο. 10, ᾿Επεὶ δ᾽ ἐκεῖνος τύχῃ τινὶ τὸ οὖρα 

ἑωράκει μὴ κατὰ φύσιν ἰόντα τῷ χρώματι, καί τινος βρα- ι5 
χείας τῆς ἀνωμαλίας ἤσϑετο, ἐμοί τε τὸ πρᾶγμα ἐξήγ- 
γειλε, καὶ τὴν αἰτίαν μαϑεῖν ἐπυνθάνετο. 11. ᾿Πγὼ δὲ 

τὸ μὲν τοιαῦτα οὖρα προΐεσϑαε ἐξαίφνης αὐτὸν μὲν ὁρῶν 

ἔτε ὑγιῇ περιϊόντα, ἐκεῖνα δ᾽ εἰδως ἐτιὶ χειρίστοις νοσήμασι 
φαινόμενα, καὶ δὴ λέξας ἐπ᾽ ὠμίδος τὴν ἐπιοῦσαν δείξειν 20 

τὸ οὖρον, ἐγὼ μὲν ἀπηλλαττόμην, αὐτὸς δὲ καὶ εἰσαῦϑις 
περὶ τὼ οἰκεῖα διέτριβε διημερεύσας ἄσιτος. 12. ᾿Επεὶ δὲ 
ψυχκτὸς μὲν ἧκε, βραχέος δὲ τοῦ σιτίου γευσάμενος ἔκειτο, 

κομίζει. μὲν ἡμῖν ἕωϑεν ἀμίδα κυανᾷ οὖρα ἔχουσαν καὶ 

οἷα τὰ τῶν ἰχτερώντων, αὐτὸς δὲ ῴετο ἔτι ἀτιύρεκτος τ8-- 25 
λεῖν. 18. Πρόρρησις, εἰ μὴ φυλάξαιτο ἰκτέρῳ περιπεσεῖν. 
ὁ δὲ τὴν πρώτην φυλαττόμενος ἀτάραχος ἔμενεν ἠουχῇ 
«οῦ πάϑους κεκινημένου. , 14, Τὴν μετ᾽ αὐτὴν δὲ σκοτιῶν 
ἑαυτὸν μηδέν τι δεινὸν πάσχοντα (οὔτε γὰρ ἀξιόλογος «ἰς 

δίψα οἱ οὖσα ἐτύγχανεν, οὔτ᾽ αἰσϑητὸς πυρετός, οὔτ᾽ ἄλλο 30 
τι τῶν ἐπὶ νοσοῦσι σαφέστερον σύμβολον), ἡ ἡμᾶς μὲν εἴα-- 
σεν ὡς μηδὲν δῆϑεν εἰδότας φάμενος, αὐτὸς δὲ ἐγεύσατο 
μὲν τροφῆς παχυτέρας, οἶνον δ᾽ ἀσϑενῆ ἐπέπιε, καὶ οὔπω 

ψυξ ἦν καὶ ὁ χυμὸς ἐκεκίνητο καὶ διετεϑέρμαστο καὶ τας 

ραχή τις οὐκ ὀλίγη τὸν ἄνϑρωπον κατέσχε καὶ ἡμῶς τότε 38 
συγεὶς εὖ κρίνοντας μετεκαλεῖτο τε καὶ τὴν σωτηρίαν ἐπί- 

στευε;. 15. ᾿Εγὼ δὲ ἐκεῖνον. μὲν λόγοις ὡς ἐδόκουν παι- 
᾽ 



186 ΙΟΑΝΝΙΚ ΑΟΤΌΛΒΗ 

δεύσας μὴ ἀπιστεῖν ἰατροῖς προστάσσουσε, συνεὶς δὲ μὴ 
ἐπὶ σιολυὺ ἐξήφϑαι τὸν χολώδη χυμὸν τοῦτον παραφυλά- 
ξᾶσϑαι μὲν ἔφην τὰ παχύτερα βρώματα χαὶ τὸν οἶνον. 

16. Διαιτήσας δὲ λεπτοτέρᾳ διαίτῃ, ὑγιᾶ μὲν αὐτὸν ἀπέ- 
δ δειξα στοιχήσαντα τῇ διαίτῃ. ἡ χροιὰ δὲ οἱ κατὰ τὰ λευκὰ 

᾿ φῷῶν ὀφθαλμῶν ἰκτερώδη διεφαίνετο. 17. Καὶ τοῦ νοσή-- 
ψνᾶτος ἀπαλλαγέντος ὥσϑ᾽ οἷόν τε καὶ μὴ πάνυ λεπτῇ δι- 
αἰτῃ κεχρημένου τἀνθϑρώσου τὸν τοιοῦτον ἀνωδύνως ἀπο- 
κριϑῆναι χυμὸν χολώδη, καὶ μᾶλλον εἰ μήτε τι τῶν στρος- 

10 φερομένων ἢ τοῦ σιεριέχοντος εἰς ἔξαψιν ἐρεϑίξζει τὸν 

ἄνϑρωπον. 18, Παχεῖα γὰρ οὖσα ἡ τοιαύτη χολὴ σχολῇ 
μὲν ἐξάπτεται, ἀναφϑεῖσα δὲ οὐχὶ ῥᾳδίως σβέννυται. καὶ 
χούτων μὲν ἅλις. ἑξῆς δὲ ἱτέον τῷ λόγῳ καὶ περὶ τῶν 

- ἐλαιωδῶν ῥητέον χρωμάτων. 

36 Κεφ. ἡ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ἐλανωδῶν οὔρων προγνώσεως. 

1, Τῶν τοίνυν χλωρῶν χρωμάτων διαφόρων μὲν ὄν- 
τῶν, ἐν δυσὶ δ᾽ οἷον γένεσε τεϑεωρημένων τῶν τε ἐλαιω-- 
δῶν δηλογότε καὶ τῶν ὁμωνύμως τῷ γένει κεκλημένων 
χλωρῶν, καϑὰ κών τοῖς περὶ διαφορᾶς οὔρων εἴρηται. 

0 2. Ὅσα μέν εἰσιν ἐλαιώδη, διὰ σύντηξιν τῆς πιμελῆς γί- 
γέται, ἑκτικὸν δ᾽ ὑπαγορεύει τὸν πυρετὸν τελεῖν, καϑῶς 
κἀν τοῖς περὶ διαγνώσεως οὔρων λέλεκται. 8. Ὅσα δὲ διὰ 

φὴν τοῦ νοσήματος καπκοήϑειαν χλωρίζοντα μέν, οὐ μείω 
δὲ εἰς φαυλότητα τῶν ἐλαιωδῶν τυγχάνει, προσήκει τοίνυν 

25 δὲ στροσέχειν τῷ λόγω. 4. ᾿Α͂ν μὲν γὰρ αὖϑις κατὰ βραχὺ 
σιαλινδρομοῦντα τὰ ῥηθέντα ἐλαιώδηὴ χρώματα πρὸς τὰ 
κατὰ φύσιν ἴωσι, προλέγειν δήπουϑεν χρεὼν τὴν τῶν σπε- 
θιοστοιχούντων συμπτωμάτων ἀπόλυσιν. ὅ, "Αν δὲ τι τοῦ 
ὀφτυρετοῦ ἔτι τὴν ὑγείαν λυμαινομένου, χείρω καὶ τὰ οὖρα 

80 φαίνοιτο προβαίνοντα, προλέγειν μὲν προσήκει τὸν ἐπηρ- , 
ες φημέγον κίνδυνον, μετ᾽ εὐλαβείας δὲ προσίεσϑαι τῷ κά- 

μροντὶ κινδυνεύοντι, ἵνα μὴ) καὶ πρόφασιν κατηγορίας δοίης 
τοῖς ἐγκαλεῖν προχείροις ἀφυλάκτως τὴν νόσον ἐξερχόμνε- 

οψος. 6. Ὁπόταν γάρ τοι τοῦ δεινοῦ προκόψαντος καὶ τὰ 
38 σταρυφιστάμενα γείρω φαίνηται, καϑὼς μιετ᾽ οὐ πολὺ δήη-:. 

ϑήσεται, ἐν οἷς ὧν φῶμεν περὶ προγνώσεως παρυφισταΞ 

Ἵ 
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μένων, ἔτι μᾶλλον ἀσφαλεστέραν ἐπιϑήσεις τῷ λόγῳ πρόρ-- 
θησιν διὰ πασῶν τῶν πέψεων τὴν διαμαδείαν συγιεὶς 
τῆς φύσεως. 

Κεφ. θ΄. μη ἢ τῆς ἐκ τῶν χλωρῶν οὔρων προγνώσεως. - 

1. "2, γ)6 μὴν ὁ λόγος οἷδε χλωρὰ χρώματα ̓  οὐκ οἶδα 5 
εἰ ἐπὶ φαυλότητι τὰ ἐλαιώδη ὑπερέβαλλε καὶ ἀμφοτέρων 

ἀντιφιλοτιμουμένων, ὁσιοῖον ὧν ἐτοιμότερον ἀνέλῃ. τὸν 

κάμνοντα. ὃ. Ὁπόσον μὲν οὖν ἡ χολὴ τοὺς ἄλλους ὑπερ- 

βάλλουσα χυμοὺς ἐπεκράτησε, δείκνυσι μὲν καὶ ἀπὸ τῶν 
χρωμάτων τῶν οὔρων" εἰδείης δ᾽ ἂν καὶ προείπης μαϑὼν 10 
φὰ συμσιτώματα. 8. Παρακοπαὶ μὲν γὰρ συνεχεῖς καὶ 
διαλείπουσαι καταλαμιβάνουσι τοὺς κάμνοντας, ἔμεφτοί τὲ 
καὶ διαχωρήσεις ἐνίοτε χολῶν ἀκράτων, ἰωδῶν τε καὶ συγκε- 
καυμένων δίψαι τ8 συνεχεῖς καὶ καῦσοι, γλώσσαί τε κεκαυ-- 
μέναι καὶ ἐπηρμένα ἐνίοτε ὑποχόνδρια. 4. Ταῦτα καὶ τὰ 15 
φοιαῦτα τῶν χλωρῶν συμπτώματα πέφυκεν, ἀλλ᾽ ἂν μὲν 
ἐρρωμένῃ ἡ δύναμις ἢ, ὑποχαλᾶται δὲ καὶ μεταβάλληται 
ἐπὶ τὸ προσηνὲς τὰ χύματα, ἐλεὶς μὲν σεσῶσϑαι τὸν ἄν- 
ϑρωπον καὶ ϑαρρεῖν δέον" μηδενὸς δὲ τῶν ῥηϑέντων ὄν-" 
των, εἶ ἐπιμείνῃ τὼ τοιαῦτα οὖρα, δέος οὐκ ὀλίγον, μιῇ 20 

πῶς τῷ ἀπὸ ξηρότητος τε καὶ καύσεως σπασμῷ στερισπεστω-- 
κότε τῷ κάμνοντι ὕπνος τις ἀνέγερτος αὐτὸν διαδέξηται- 

ὅ. Καὶ δεῖ γοῦν. οὕτω πῶς ταῖς καϑ' ἑκάστην μεταβολαῖς 
σιέψεσί τε καὶ ἀπεψίαις τὸς προρρήσεις ἐπάχειν ἀκριβῶς 
στοχαζόμενων. 25. 

Κεφ. ἐ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν φαιῶν καὶ πελιδνῶν καὶ μελάνων οὔρων 
προγνώσεως. 

1, Φαιὰ ἐπὶ τούτοις καὶ πελιδνὰ καὶ μέλανα, χρώματα 
τῷ μιελαγχολικῷ μὲν ἐπὶ «τὸ πλεῖστον χυμῷ χρωννύμενα, 

οὐχ ἧττον δὲ καὶ δ ἑτέρας αἰτίας τοιαῦτα φαινόμενα κα- 30 
ϑὼς κἀν τοῖς περὶ διαγνώσεως οὔρων λέλεκται. 2. Νὺν 

δ᾽ ἐπιϑώμεν τῷ λόγῳ, ὅσον μὲν εἰς πρόγνωσιν ἀσφαλές, 
λέλεισιται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως οὔρων λόγοις: 8. σὰ 
τοίνυν ἐπιφαίνεται τοιαῦτα οὖρα, ἤτοι λευκῶν ἢ παραπλη- 
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σίων ἑτέρων προηγησα μένων χρωμάτων, καὶ μάλιστα ἤτοι 
μελαγχολίας προηγησαμένης ἢ τεταρταίου πυρετοῦ, καὶ 

σιρὸς τούτοις σπληνὸς ἐξῳδηκότος καὶ τοιούτου χυμοῦ 
ὑπότιλεω, λύσιν ἀποκενοίμενα τοιαῦτα οὖρα τῶν ἤδη ῥη-- 

» ϑέντων. μαρτυροῦσε παϑῶν, ὥστε δεῖ καὶ «τεπεισμένως 

προλέγειν. 4, Εἰ γὰρ ταῦτα ἐπὶ μελαγχολιχῷ χυμῷ παρ- 

οξύνεσϑαι εἴωϑε, πάντως ὧν ἀωϊλευ τοῦ παροξύνον- 

τος ἐκκενωϑέντος χυμοῦ, ὦσις καὶ χατὸὰ βραχὺ προϊόντα 

σιρὸς τὸ κατὰ φύσιν μετασταίη ἄν. ὅ, ᾿Ππί γε μὴν τῶν 

10 χλωρῶν καὶ πελιδνῶν προηγησα μένων Σ μέλανα φανείη, 

ὠπαγορεύειν μιὲν ἤδη. χρεῶν χὴν ϑεράπειαν, εἰς ἄκρον τῆς 

φαυλότητος ἐληλακπότων. τῶν παϑῶν. 6, Εἰ" τὸ “μὲν ἐπι- 

τετᾳ μένης πέφυκε ϑερμότητος, ἐχεῖνο δὲ τῆς ἀντιρρόπου 

ψυχρότητος :Ξ- οἱ γὰρ ̓ εἷς ἄκρον ἰοῦσαι ποιότητες λύειν 

15 εἰώϑασε τὴν «τοῦ σώματος συνέχειαν, μὴ δτεγουσῆς τὴν 

ἀμετρίαν τῆς φυσιχῆς δυνάμεως, ἔπειτα καὶ ἄλλως ἐν 
᾿πυρετοῖς μετρίοις οὖσι καὶ τῆς ϑυνάμεως ἐρρωμιένης --- 
τάχ᾽ ἂν ὀφϑέντα. ἐν μὴ κρισίμοις ἡμέραις ἀπειλήσουσι μὲν 

ϑάνατον ᾽ οὐκ ἰσχύσουσι δὲ δυοῖν ἀγαϑὼν ἑνὶ μαχομένων 

0 φαύλῳ σημείῳ, ὀξέως δὲ τοῦ πυρετοῦ τυγχάνοντος, πιροσ- 

δοχητέος ὁ ϑάνατος καὶ μάλιστα εἰ κρίσιμιος ἡ Ἷ μιαρτυρή- 

σασα πέφυκεν. 7. ᾿“λλὰ περὶ μὲν τῶν ἌΞΡῈ ἐν ἄλλοις 

εἴρηται τῷ σοφῷ Γαλήνῳ. 8, ᾿Πξέστω δὲ καὶ ἡμῖν ὧδέ 
“τως προϊόντος φάναι τοῦ λόγου, ὅσον ἄν ἀνήκειν δόξῃ τῇ 

25 περὶ οὔρων πραγματείᾳ. 9. Τοῖς γὰρ μαϑὲῖν σπουδάζου. 
σιν, ἀσφαλέστερον ῆ Γαλήνῳ 7θαφεῖσα πραγματεία συνοί-- 

σει, τῆς κατὰ τὴν σύστασιν σιρογνώσεως, ἡμιῖν δ᾽, ἐπεὶ σιερὶ 

τῶν ἐν χρώμασι τεϑεωρηβένων προγνώσεων εἴρηται, δί-- 
καιον ὧν εἴη ἐνταῦϑα μὲν τὸν περὶ τούτου κατὰἀπαύειν. 

οὐ λόγον, ἑξῆς δὲ τοῦ περὶ τῶν συστάσεων ἅψασϑαι, καϑὼς 

κἀν τοῖς ἄλλοις ἔφαμεν λόγοις, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ σιερὶ τῶν 
παρυφισταμένων καὶ τῶν ἐν ἀούτοις τεϑεωρημένων. 
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Κεφ. τα’. ὙΠρὶ "τῆς κατὰ τὴν σύστασιν προγνώσεως ὅτι καϑ'᾽ ὅσον ἂν 
χρωσϑείη τὰ οὖρα ἀφαιρεῖται τῆς ἑνούσης λεπεότητος τὸ σλρ» τῇ 

. φαντασίᾳ. 
͵ 

1. Τῶν τοίνυν ἐν τοῖς οὔροις ὀαπηβοι συστά-- 

σεων᾽, σιολλῶν μὲν οὐσῶν καὶ διαφόρὼών, τῶν σιλειόνων δὲ 

εἷξ παραμέσων ἀπορησασῶν οἰχείων ὀνομάτων, ἀκριβέστε--: 
ῥὸν δὲ περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς οὔρων διορι- 

σαμένων τῷ λόγῳ, γῦν ἂν εἴη σίροσῆπον καὶ τὰς ἐπὶ αὐτοῖς 

ἐπιϑεῖναι πἰρογνώσεις, οὐχ ἧττον τῶν ῥηθέντων λύσιτε- 
λούσας τῇ περὶ οὔρων ϑεωρία. 3. Ὅσαι μὲν οὖν τῶν τὸ 
δυστάσεων παρασεσιήγασι τῇ συμμέτρῳ, ῥᾳδίως τ᾽ ἂν ἴσως 
λύοιντο πρὸς «ὁ ούμιμετρον χωροῦσαι καί πὼς ἔτι τὴν 
δύναμιν ἐρρώσϑαι σημαίνουσι τῷ λόγῳ τούτῳ. 8. Καϑ' 
ὅσον δ᾽ ἂν ἀποσταῖεν “ἱρὸς ἀμετρίαν τὸ σύμμετρον ἐκκλί- 
γοῦσαι,. «ἢν δύναμιν πολλῷ καταβεβλῆσϑαι σημαίνουσι τ5 

καὶ τὴν ἐν τῷ σώματι τῶν χυμῶν οὐσίαν διηλλάχϑαι τοῦ 

ἀατὰ φύσιν, Ἑατὰά τὲ ποσύτητα καὶ ποιότητα ἀλλ ἐναρ- 
καέον ὧδε τοῦ λόγου καὶ καϑ᾿ ἕκαστα περὶ τῶν φαινομέ- 

γὼν διασαφητέον συδτάσεωμ. 4. 4 τοίνυν λετιταὶ συστά- 
δέις φαινόμεγαι, δι ἃς μὲν αἰτίας καὶ ὅ,τι βούλονται, ἐν 20 
«οἷς προρρηϑεῖσιν εἴρηται λόγοις. νῦν δὲ προσαποδοϑήσε- 

1αι τῷ λόγῳ καὶ τὼ λείποντα. ὃ. 1] μὲν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
χρονίσασαι συστάσεις λεπταὶ τὰ τῶν κατεχόντων σἰαϑῶν 
συμπτώματα μιένειν τε καὶ ἐπιτείνεσϑαι ἴσως οἠμαίνου- 

σιν, ὡς μήπω διανισταμβένης τῆς φύσεως σιρὸς τὴν «τῶν 35 

λυπούντων ἀμιύναν. 6. Εϊκότως γὰρ ἂν καὶ ἐπιτείνοιτο, 
τοῦ μὲν κατέχοντος πιροσισταμένου πιἰάϑους, τῆς δὲ φυσι- 

᾿χῆς κατὰ βραχὺ δυνάμεως ἀπαγορευούσης. . Ταῖς μὲν 
γὰρ ἀρχαῖς καὶ μάλιστα εὐτόνως ἀντίσχουσα αὕτη «εἴνε- 
ζαι. 8." Δν δὲ γε τὰ ἀντίσχοντα μείζω τῆς κατ᾽ αὐἹὴν 30 
δυνάμεως ἢ, βραχύ τὶ ὅσον εἰκὸς διαναστῶσα τοῦ λοιποῦ 

ἀπαγορεύει τὴν ἧτταν ἀπειληφυῖα, ὥστε καὶ χείρω σπιροσ- 

'αποδοϑείη ἂν διὼ τοῦτο «τοῖς λεπτοῖς οὔροις χρώματα καὶ 
᾿διαφανέστεραε γένοιντ᾽ ὧν αἱ ἀπεψίαι. 9. ᾿Εντεῦϑεν οὖν 

στοχαζόμενος φαΐης ὧν ἤτοι πλείονος ἐπιδεήσασθϑαι χρό-- 35 

φου τὴν φύσιν εἰς ὑγίειαν, εἴπει ἔτε τὰ τῆς δυνάμεως ἔρ-- 
2 , - “ , κι 

ρῶώται, ἢ ταύτης ἀπειπούσης, τῷ μὴ τοσούτῳ χρόνῳ τὴν 
Ἧ; 7 Β 
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μάχην ἐξιχνεῖσϑαι φέρειν, ζημυίαν ὑπενεγκεῖν τὸν κάμνοντα 
τῆς ζωῆς. 10. "ν μέντοι αἱ ὥμδεροι λεπτότητες ὑποχα- 

λῶσιν ὑπενδιδοῦσαι, τά τὸ φαῦλα τῶν συμφτωμάτων ὑπιο- 
μεινοῖντ᾽ ἂν καὶ ἡ δύναμις ὥσπερ ἀναρρωνυμένη τὰς σιέ- 

ὄψεις ἐπιϑήσει προβαίνουσα, ὥστε καὶ τὴν σωτηρίαν ἐν-- 

φεῦϑεν συνιέντα προσῆκον ἐξαγγέλλειν τοῖς κάμφψουσιν.- 

11. Οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν ὡς ὑφαιρεῖταί τε τῇ φαντασίᾳ 
φῆς λεπτότητος, τὰ ταῖς λεπταῖς συστάσεσιν ἐπιμιγνύμενω 
χρώματα, ὥσπερ δῆτα τὸ πολι τοῦ χρώματος ἀφαιρεῖται 

τοφὸ σπάχος. 12. Δίκαιον δ᾽ ὧν εἴη ἐνταῦϑα περὶ τούτων 
φάναι, καί τε καὶ ταύτης λυσιτελούσης τῆς ϑεωρίας, ὥστε 
ἐντεῦϑεν ὡς εἰκὸς τὸν περὶ τούτου λόγον σκεπτέον. 
18. ᾿“φαιροῦνται τοίνυν τῶν λεπτῶν συστάσεων τὸ χύ- 
ματα τῇ φαντασίᾳ, καϑ' ὅσον ἂν τὰ χρώματα τοῦ λευκοῦ 

15 διασιίσιτῇ τρόπῳ τοιῷδε. 14. ᾿Επειδὴ τοῦτο λέλεκται, 

λεσιτὸν ἐν οὔροις, ὅπερ ἂν ἢ διαφανέστατον, τὰ δὲ λευκὰ 
φῶν χρωμάτων μᾶλλον ἐν αὐτοῖς τῶν ἄλλων τὸ διαφανὲς 

ἐκληρώσαντο τῷ μετωλαχεῖν τῆς ἀερώδους μᾶλλον οὐσίας, 
εἴχότως ὧν ἀμφοτέρων συνιόντων ἐν διαφανεστάτῳ σώ-- 

0. ματι τῇ ἀμίδι, ῥᾳδίως ἡ ὄψις πάντα διαπερῴη, μηδενὸς 
ἧττον διαφανοῦς ἀντίσχοντος σώματος. 15, ᾿Π'πεὶ γὰρ ἡ 
ὄψις τότε δὴ ἐντελεχεία ὄψις ἐστίν, ὁπόταν ἀπερεισϑείη. 
ἐστὶ συνεστηκῦτος σώματος --- ἐν γὰρ τοῖς λεπτοῖς καὶ 
ἀερώδεσιν οὐκ ἂν ἀπερεισϑείῃ διαδήλως οὖσι λεπτοῖς τ8΄ 

36 καὶ διαφανέσιν, εἰκότως ἄν κἀνταῦϑα τῷ τῆς ἀναλογίας. 

λόγῳ μᾶλλον τὰ μετὰ λευχοῦ διαπεράσῃη χρώματα λεπτά, 

ἢ τὰ μεϑ' ἑτέρου χρώματος ὥσπερ ἐνδιατριβούσης μάλλον. 
φῆς ὄψεως τῷ ἧττον διαφανεῖ καὶ μὴ ῥᾳδίως διαπιεραιου- 

μένης, ὥσσιερ ἐπὶ τῶν «λευχών, ὥστ᾽ ἐντεῦϑεν συνάγεσϑαι, 
Ὁ ἧττον ἐχείνων ταῦτα λεπτὰ τυγχάνειν τῇ ἐπὶ πλείονε, 

χρόνῳ σερὶ τὰ χρώματα διατριβῇ τῆς ὄψεως. 16. 1 σούτῳ 

μέντοι ἀλλήλων τὰ χρώματα διενήνοχεν εἰς τὴν τοῦ ὄντος 

λετοῦ κατὰ φαντασίαν ἀφαίρεσιν, ὅσον ἢ τοῦ λευκοῦ" 
διαπιέσιτωκε χρώματος, καὶ δῆλον ἂν εἴη ἀτιὸ τῶν λεπτῶν. 

35 μὲν τῇ συστάσει, μελάνων δὲ τῷ χρώμιατε, μιηὴὴ ῥᾳδίως, 
οὕτως διαφαινομένων ἐν ταῖς ἀμίσιν. 17. ᾿Επεὶ γὰρ ταῦτα 
μἐμπροῦ δεῖν πάσης νομιζομένης ἡμοίρησε διαφανδίας τῇ, 

| 
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σιρὸς τὰ λευχὰ ἐπιτεταμένως ὄντα διαφανεῖ ἀντιϑέσει" τῷ 
γεωδεστέρας μάλλον κεκοινωνηκέναι φύσεως, εἰκότως καὲ 

τῆς ἐπ᾽ ἐκεῖνα διαπέπτωκε διαφανείας κατὰ τὸ μέτρον 
ἀναλόγως τῆς ὠποστάσεως. 18.. ᾿Επί γε μὴν τῶν ἄφαι- 
ρούντων τῷ πάχει τὰ ζοσματὰ τοιοῦτος ὧν ὁ λόγος ἀπο- 9 
δοθείη. " 

Κεφ. ιβ΄. “Ὅτι καϑόσον ἂν παχυνθείη τὰ οὖρα ἀφαιρεῖται τοῦ ἐνόντος. 
πρὶν ἢ παχυνϑῆναι χρώματος. ; 

1. ᾿Επειδὴ τὰ τῆς αὐτῆς οὐσίας τυγχάνοντα σώματα 
διαφανῆ καϑόσον ἂν ἥκῃ λεπτότητος, διαφανέστερα γίνε-- 19 
φαι (τὼ γὰρ μᾶλλον διαφανῆ καϑαρώτερον καὶ τὰ οἰκεῖα 
δείκνυσε χρώματα, ῥαδίως μὲν τῆς ὄψεως περαιουμιένης 
φὰ λεπτύτερα, ῥαδίως δὲ καὶ ἀντιλαμβανομένης τῶν ἐν 

αὐτῇ χρωμάτων), εἰκότως ὧν ἀφαιραῖτο ὧδε τὼ χρώματα 
φῷ τε ἐπιγεγενημένῳ πάχει, καὶ τῷ τὴν ὄψιν ταῖς ἐπιφα-- ι5 
ψείαις ἀναπαυομένην μὴ περαιοῦσϑαι. 3. "ἔπειτα καὶ τῆς 

λειότητος πολλῷ διενεγκούσης τῆς τραχύτητος, εἰς τὴν τῆς 

ὄψεως ἀντίληψιν, τὰ δὲ παχέα τοῖς τραχυνομένοις ἐῴκει 
μᾶλλον σώμασιν. 3: Εἰκότως ἂν ἀφέληται τούτων τὸ σιά- 
χος τὸ πολὺ τοῦ χρώματος,᾽ ὥσπερ δῆτα καὶ φρίσσουσα 39 
ϑάλαττα, τῷ τῆς τραχύτητος λόγῳ τοῦ καϑεστηκότος 

ἀφηφηται χρώματος, κἀπὶ τῶν διαφάνειαν δέ τινὰ κεκτῆ;- 
μένων λίϑων ἔστιν ὁσημέραι μαϑεῖν φοῦτο. 4. Τῶν γὰρ 
λείων δηλονότε γεγονότων τῇ τέχνῃ, τὰ χρώματα ἐπιδηλό-- 
φερα φαίνεται τῶν ἔτι τραχέων μενόντων. ὅ. “41λλ᾽ ὃ μὲν 35 
περὶ τούτων λόγος τὰ νῦν ἀφείσϑω ἀρκούντως, οἶμαι, 

ῥηθείς. ἑξῆς δὲ περὶ τῶν ἐπὶ ταῖς παχείαις νομιζομένων 
συστάσεσι ὑητέον. περὶ γὰρ τῶν λεπτῶν ἱκανῶς εἴρηται. 
6. Τὰ τοίνυν παχέα τῶν οὔρων, εἰ μὲν ἐπὶ πυρετῶν 
λεπτῶν τε καὶ διαφανῶν ἡγησαμένων οὔρων ὀφϑείη προ- 30 

ὄντος τοῦ νοσήματος, ἀποδέχεσϑαι χρὴ; καὶ σιρολέγειν 

ὅσον οὕτω τὴν ἄνεσιν ἐσομένην. 7. ᾿Ὑποφαίνεται γὰρ 
ἐνταῦϑα τὴν φύσιν ἤδη τῆς ὕλης κατακρατεῖν, καὶ ταύτην 
πειρᾶσϑαι πέττειν, ὥστε καὶ διαχωρήσεις γαστρὸς ὧδε γέ- 

γοινετ᾽ ὧν ὑποβιαζομένης ἤδη καὶ πεττομένης τῆς ὕλης. 35 
8. Τοσούτῳ δ᾽ ἂν ἀμείνω τε καὶ ἀσφαλέστερα εἴη, ὅσον 

Π. 
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“..}ὔ καὶ πιροϊαίτερον ἤτοι τὸ σιλέον ὑφίστησι τοῦ πάχους καὶ 

τὸ πᾶν μείζονος δηλαδὴ τῆς διακρίσεως γινομένης, ἐντεῦ- 
ϑὲν δ᾽ ἂν εἰκότως κατὰ βραχὺ τοῦ πάχους ἀφαιρουμένου, 
ἅτε πεύτομένης τὲ καὶ μϑδιου μένης τῆς λυπούσης ὕλης. 

59. Τά τε προσόντα συμπτώματα. διαλύοιντ᾽ ἄν τῶν φυ- 

σικῶν ἐκκρίσεων ἐσὶ ταῖς πέψιεσιν ηὐξημένων, καὶ τὰ οὖρα 
σιρὸς τὸ οἰκεῖον ἂν χωροίη χρῶμα. 10. Μὲ δ᾽ ἅμα τῇ 

προσβολῇ τοῦ πυρετοῦ παχέα φαίνεται, καὶ μήτε προῖόνε 
τος καϑίσταιτο μήτε καϑιστάμενω λεπιτύνοιτο, ἀεὶ δ᾽ ἤτοι 

το τῷ πάχει ἐπιδιδοῦσι ταῦτα ἢ καὶ μὴ ἐπιδιδοῦντα οὔτε 

λεπτύνεται οὔτε ἐπὶ τὸ κρείττω τῶν χρωμάτων μιδτα- 
βάλλεται, μανϑάνειν μὲν ἔξεστιν ὧδε τὴν τῆς δυνά- 

μεὼς ἀτονίαν, τὸ πλῆϑος δ᾽ οὐκ ὀλίγον καταστοχάξεσϑαι 
τῶν χυμῶν, ὥστε καὶ δέος οὐχὶ δραχύ, μὴ ἀπδιποῦσοων 

1ὅ ἤδη τὴν φύσιν τῶν αὐτῆς πάμπαν ἐνεργειῶν λαϑέσϑαι, 
οὗ τε ἂν εἴη χεῖρον σώματι τῇ ταύτης ἐνεργείᾳ. συνιστὰ-- 
μένῳ, οἷόν τι κατσιί τινος οὐ σάνυ πρῴην, ἑώρακα μδιρα- 
κίου. 11. Εὖ μὲν γὰῤ οὗτος εἶχεν ῥώμης φε καὶ μεγέ- 
ϑους σώματος, πλείοσι δὲ καὶ διαφόροις χρώμενος βρώμα- 

30 σὴ» ἀδιαιτήτως. 12. Τῶν ἀῤῥηφάγων καὶ γὰρ ἦν. ὁ μεί-- 
θαξ' ̓ συνεχῶς ἡλίσκετο πυρετοῖς καὶ γαστρορροίαϊς ἐπὲ 

᾿φούτοις περιπίπτων, ἀπηλλάττετο φτοῦ δεινοῦ. 18. ᾿4λλά 

ποτὲ περιπεσαν πυρετῷ ὑπ᾽ ἐξαισίας ἀναφϑέντι σήψεως 
ἐμὲ τὸ φϑτϑνα λονν καὶ τὴν ῥἐραίμεν ἐπίστευε. 14. ΤΠ οίτη 

26 μὲν. οὖν ἦν ἐκείνῳ, καϑ' ἣν ἐγὼ μετακληϑεὶς εἰσήκειν καὶ 

ὁ κάμνων οὐ μετρίως εἶχε. 1ὔὕ. Σφυγμοῦ οὖν ἡψάμην 

καὶ οὐκ ὀλίγον πυρετὸν διέγνων ἐπὶ τῇ σήψει τῶν χυμῶν 
γεγενημένον. 10. ᾿Επὶ τούτοις ἀμίϑα ἑωρακὼς πολὺ μὲν 
τὸ πάχος ἔχουσαν καὶ ὅσον μιὴ οἷόν τε πλέον ὑπολαβεῖν, 

30 καὶ τὸ χρώμια ποίκιλόον τε καὶ ἀλλόκοτον. 17. Οὔτε γὰρ 
ἀκριβῶς ἐδόκει λευκόν, οὔτε κιρρόν, οὔτε μέλαν, οὔτε πυρ-- 

ρόν, τῶν πάντων τούτων καί τοι γε τῶν χρωμάτων ὧδε 

διαφαινομένων, οὔτε ἀκριβῶς διακεκριμένων τε καὶ ὠρισμιές. 
νων ἰδίοις τόποις, οὔτ᾽ αὐ ἀνακεχραμένων πάνυ, ἀλλὰ 

385 μέσως πὼς κειμένων. 18. Τὸ οὖν ἀλλόκοτον τοῦ εἴδους, 
τοῦ τοιούτου οὔρου πάνυ τε ἰδών, ἐθαύμασα “καὶ πολλὴν 
τὴν τῶν χυμῶν διαφϑορὰν ὑπονοεῖν ἐπήξε μοι, ἢ τό γε 
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ἀληϑέστερον ἀναστοιχείωσίν τινα τῶν χυμῶν εἶπέ τις ἰδὼν 
τὰ οὖρα γεγενῆσϑαι. 19. Τὰ γε μὴν ἐπὶ τούτοις γαστρὸς 
ὑποχωρήσεις ἀμετροί τε καὶ βαρέως ὄζουσαι ἦσαν, τὴν 
ἐπὶ τὰ κάτω ῥοπὴν τῶν διεφρϑαρότων εἰληφότων χυμῶν. 
20. Καί τις δ᾽ ἔκλυσις τούτῳ τοῦ παντὸς καϑίκετο σώμα- 
τος τῇ τε τοῦ πυρετοῦ σφοδρότητι καὶ τῇ τῶν κενουμέ- 

ψων τιλησμιότητι καταβεβλημένης τῆς δυνάμεως. 21." “ἴκρα- 

φοι γὰρ καὶ οἷον ὑδατώδεις τούτῳ χολαὶ προΐεσαν, πλήϑέι 
τε καὶ συνεχέσιν ἐξαναστάσεσιν ὑπερβάλλουσαι τὸ σύμι-- 
μιξεροῦ, καὶ ταύτην μὲν οὕτω πονήρως εἶχεν. 22. Ἢ δὲ 
ἐπιοῦσα ἑαὶ τὴν τῶν οὔρων ἔσχεν ἀσόκρισιν τῷ τὸ τὴν 
πᾶσαν ὁρμὴν τῆς ὕλης ἐπὶ τὴν γαστέρα χωρῆσαι καὶ τῷ 
τῇ τοῦ «ἰυρετοῦ δριμύτητι διεξηράνϑαι τὸν περὶ τὸν τρά- 
χήλον τῆς κύστεως τὼ οὖρα ἀωρὶ συνέχοντα φέρεσϑαι νῦν. 

Ε 

[2 

28. ᾿Επὶ τοσούτῳ δὲ ἡ καϑεκτικὴ τούτῳ παρεῖτο δύναμες τ5 
φῇ ἀξιολόγῳ τῆς ὕλης ἐπὶ τὰ κάτω ῥοπῇ, ὡς νεγεχρῶσϑαι 
ἤϑη ταύτην, αἵματος δὲ τεμμάχια ἤδη νενεκρωϑέντος διά 
4ἀε τοῦ μυκτῆρος πέμπεσϑαε χαὶ διὰ τοῦ φάρυγγος ἐξω-- 

ϑεῖσϑαι, ἀλλὰ τοῦτο μιὲν ἰδών τις τῶν ἐκεῖσε ϑαμιζόντων 
ἰατρῶν φλέβα ἔτεμεν μηδὲν ὃν προσῆκον, οἷηϑεὶς τῷ :ὸ 
πλήϑει διωχλεῖσϑαι τοῦ αἵματος. 34. ᾿Επεὶ δὲ ἤδὴ τε- 

φάρτη μὲν ἦν, ἀφ᾽ ἧς τὰ οὖρα ἐπέσχετο, ἡ δὲ κύστις ἐξώ-- 
δηκε, πιλείογος ἀϑροιοϑέντος οὔρου καὶ μὴ χώραν εἰς ἔξο-- 

δον ἔχοντος, ἕκτη τὸ ἤδη ἦν καὶ σπασμὸς ἐξαίσιος ἐντεῦϑεν 

εἶχε τὸν κάμνοντα, καὶ οὕτω ῥᾳδίως καταβληϑείσης τῆς 

λειπομένης δυνάμεως, συναπήει τῷ συμιπτώματι ὁ ἄν- 
ϑρωσπος. 30. Καὶ τοῦτο μὲν εἴρηται μὴ πάνυ δέον ὃν 
τοῦ παχέος οὔρου τὸν λόγον ἐφελκυσαμένου. 36. ᾿Επεὶ 
δέ τιγὰς εἶχος ποϑεῖν εἰδέναι καὶ τοιαύτην ἱστορίαν ἕτέ- 
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ραν, καὶ ταῦτα πρόσεπιϑήσω τῷ λόγῳ δια παρασλήσια 30 

ῥηθησόμενα οὖρα. 27. Τοῦ γάρ τοι σχοποῦ μὴ ἐκβεβλη- 

μένῳ καὶ ταῦτ᾽ εἰ λέγοιτο, μετρίως ἂν ἴσως λυποίη τὸν 
στερὲ τὰ τοιαῦτα σπουδαῖον. 38. κέ τις ἀγρόϑεν εἰς 
ἡμᾶς ἀμίδα φέρων οὖρα πάνυ παχέα ἔχουσαν καὶ ποι- 
κἰλα καὶ μικροῦ οἷα τὰ τοῦ ῥηθέντος πρὸ βραχέος. 39.᾽ Ελέ- 
λείπτο μέντοι τοῦ συναναφαινομένου κείνοις πυρροῦ χρώ- 

Ματος καὶ εἰ δεῖ παραδειγματίσαι τὸν λόγον νέφεσιν ἐώ- 
11. 

358 
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κπεσαν, ἃ μήτε πάμπαν ἀπεστραμμένου τοῦ ἡλίου μήτε 
καταφωτιζομένου, πυκνὰ δὲ καϑ'᾽ αὐτὰ πεφυκότα καὶ τῇ 
χροιᾷ ἀνώμαλα φαίνεται. 80, Οὗτος δ᾽ αὖ ὁ τὴν. ἀμίδα 

ἔχων ὑδάλεος ἦν καὶ ἐξωδηκώς, ἔφασκε δὲ πιρονενοσηκέναι 

σψόσον οὐ μετρίαν, ἀφ᾽ ἧσπερ ἀνακληϑεὶς εἰς φοῦτο τοῦ 
πάϑους γέγονεν. “81. ΓΠδοξε οὖν ἡμῖν ἐπὶ ἀρρώστῳ ἔτι 

τῇ πεπτικῇ δυνάμει ἐκδεδιητῆσϑαι τὸν ἄνϑρωπον, ὥστ᾽ 
ἐντεῦϑεν εἰς ἐκεῖνο τοῦ πάϑους περιπεσεῖν σιολλῆς ὦμο- 
χυμίας συναϑροισϑείσης τῷ σώματι. 32. Καὶ δὴ τότε 

τὸ μὲν ἡ κεχρῆσϑαι ἐχρῆν διαίτῃ συϑόμενος ὠχετο. οὐκ οἶδα 

δὲ τοῦ λοιποῦ ὅτι καὶ γέγονεν, εἰ μὴ καὶ αὖϑις ἐπανιόντι. 
38. Σύ γε μὴν ὁ περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδαῖος οὕτω πάνυ 
φαῦλα συνιὼν τὰ σφόδρα παχέα οὖρα καὶ τὸς ἐπὶ τούτοις 
ὡς εἰκὸς ἐπιτίϑει προρρήδεις εἴς τὲ τὴν φυσικὴν ἀφορῶν 

τ δύναμιν καὶ εἰς τὴν τῶν ὀυστάσεων τε καὶ χρωμάτων 

μεταβολήν. 84. Κα τὰ μὲν ἤτοι λεπτυνόμενα καὶ χρώ- 
ματα ἀμείνω. δεχόμενα ἀποδέχεσϑαί τὸ καὶ τὴν τῶν λυ- 
πούψτων ἄνεσιν ὡς ὑφιζομένην ἀποδέχεσϑαι, τοὶ δ᾽ αὖ ἐπὶ 
τἀναντία χωροῦντα μέμφεσϑαί τε καὶ ἀποστρέφεσϑαι, 

0 πολλὴν μὲν τῆς δυνάμεως ἀτονίαν κατηγοροῦντα, πολλὴν 
δ᾽ αὖ τὴν τῆς κακοχυμίας πληϑώραν. 85. ᾿“λλ ὁ μὲν 
σερὶ συστάσεως λόγος ὧδὲ πὴ κείσϑω ἱκανῶς, ὡς οἶμαι, 
ῥηϑείς, εἴ γε τοῖς συνετοῖς καὶ τὰ μέτρια λόγῳ μόνον 
ἀληϑείας ἐχόμενα πολλεὲὶς ὀρέγει τὰς ἀφορμὲς εἰς τὴν τῶν 

25 νοσημάτων σιρόγνωσιν. 806. ᾿Ενταῦϑα δὲ προσῆκον ἂν 

εἴη καὶ περὶ παρυφισταμένων φάναι οὕτω τῆς συνϑήκης 
ἀπαιτούσης τοῦ λόγου. 

Κεφ. ιγ. Περὶ τῆς ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν τόπων τῶν ον ἀρ λμὰρ ἤβοι 

προγνώσεως. 

30 1. Ὅτι μὲν οὖν τὰ παρυφιστάμενα λευκά τε ὄντα καὶ 
λεῖα καὶ ὁμαλὲ παρ᾽ ἅπαντα τὸν χρόνον ἀσφάλειάν τε καὶ 
ὑγίαν σημαίνει, ὁ ̓ Ἰπιστομκράτης προλαβὼν ἔφη καὶ ἡ- πείρα 
πρὸς τῷ λόγῳ διδάσκει. 3, Καϑ' ὅτι δ᾽ ἂν λείποιτο ταῦτα 

τούτων καὶ ἡ ἀκριβὴς ὑγίεια λείπεται κατὰ τὸ μέτρον δη-- 
30 λογότι τῆς ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν διασυτώσεως τοῦ παρυφιστα- 

μιένου. 8. Καὶ δὴ τἄλλα μὲν ἔχοντος τοῦ παρυφισταμένου 

Ἱ 
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κατὰ φύσιν τε καὶ κόσμον, ἐκλελοιπότος δὲ τὸν οἰκεῖον 
τόπον, καϑόσον ἂν ἀποσταίη τοῦτο τοῦ τῆς ἀμίδος πυϑ- 
μένος ἐσπιὶὶ τὰ μετέωρα, πλείω μὲν τὴν τοῦ κουφίζοντος 
σινεύματος κατηγορεῖ οὐσίαν, ἐκείνους δὲ τῶν τόπων τοῦ 

σώματος μ᾽) καλῶς διακεῖσϑαι, καϑ᾿ οὕς ἄν τύχη ἐμιφερό- 
μενα τὰ παρυφιστάμενα. 4. Καὶ χρονίζοντα μὲν ἐπὶ τοῦ 

αὐτοῦ, μείζους καὶ τὰς βλάβας σημαίνει μιετ᾽ ἀρρωστίας 

τῆς δυνάμεως, κατὰ βραχὺ δὲ καϑιστάμενα μετριώτερα 
τούτων πέφυκε. ὅ. Τοιοῦτον δέ τι καὶ αὐτός ποτε μέμνημαι 

ἐδὼν ἐπεί τινος γυναικός, ἢ παρά τινος Σύρου πιοῦσα φάρ- τὸ 
μακον καϑαῖρον, ἐπεὶ δριμύτερον πὼς ἐκεῖνο ὃν ἐτύγχανξ, 
σίρος βραχὺ μὲν ἐκάϑηρε τὼ προσήκοντα, τῇ δὲ δοιμυύτητι 

σιοοϊοὸν καὶ τῶν ἐντέρων καϑήψατο. θ. αἱματώδη οὖν ἐπὶ 
φούτοις ἐφέρετο καὶ ὀδύναι ἐν τῇ ἄνω γαστρὶ καὶ τοῖς ἐν- 

φέροις παρείποντο. 7. 1 οὔτο ἑωρακὼς ὅ τε ἰατρὸς καὶ οἱ"τ1ὅ 

σπιερὶ τὴν κάμνουσαν ἄνϑρωπο: ἱοτᾶν τε ἐπεχείρησαν τῶ 
αἱματώδη ἐκεῖνα καὶ τοῖς ἐπέχουσι πάνυ πολὺ κατεχρή- 

σαντο. 8. ᾿“1λλ᾿: αὕτη μὲν οὕτω καταστᾶσα τότε μὲν ἔδοξε 
ἐγιῆς τυγχάνειν. οὐ πολλαὶ δ᾽ ἡμέραι καὶ περὶ τὰ ὑποχόν-, 

δρια βάρους τε καὶ ἀλγηδόνος ἤσϑετο, ἀποσιτίαι ἐσὲ τού-- :0 

τοις βένθεα καὶ δέψαι ἦσαν. 9. Οὔρα ταύτῃ ὁτὲ μὲν 

ϑερμὰ καὶ “ταχέα καὶ τῷ ἐχτὸς σπιυρὶ διαλετιτυνόμενα, τὰ 

παρυφιστάμενα δὲ τὸν μέσον εἶχεν ἀπολαβόντα τόπον 

τοῦ χύματος, ἐνίοτε δ᾽ αὖ καὶ μὴ παχυνομιέγων καὶ αὖϑις 
ἐστὶ τοῦ αὐτοῦ τὰ παρυφιστάμενα ἠώρηται τύπου. 10. ᾿Εγὼ 5 

μὲν οὖν ταῦϑ᾽ ὁρῶν ἐστοχαξόμην ἀπό γε τοῦ δοθέντος 

ἔναγχος φαρμάκου ταύτῃ οὐ μετρίαν ὕλην ἀποσπασϑεῖσαν 
τῶν βαρυτέρων τοῦ σώματος ἐκεῖ που ἐναπολελεῖρϑαι τῶν 

στυφόντων καταχρήσει φαρμάκων, προσεμφράξαι δὲ καὶ 
τὸς τροφὰς ὠόμην μετὰ στυφόντων οὕτω προσαγομένων 30 
εἰδῶν καὶ μὴ κλύσματά τὸ καὶ βαλάνους ἐνιέναι δεῖν 
φάσκων ἐμαυτόν τε ἑώρων ἀκριβῶς ἐστοχασμένον καὶ τὴν 
'χάμνουσαν ἀνίεσϑαὶ τε τῶν ἀλγεινῶν ἐποίουν. 11. Οὐ 
μιέντοι ταῦτα οἷά τὸ ἦσαν καὶ τοῦ παντελοῦς ἀπαλλάξαι 

πάϑους τὴν ἄνϑρωπον, καὶ μεϑίζονος οὖν ἢ κατὰ κλύσμια 35 

δεῖσϑαι ταύτην καϑάρσεως οὔτ᾽ ἔπειϑον δέος οὐχ ὀλίγον 

ἔχουσαν διὰ τὰ πρῶτά οἱ ουμβᾶντα, οὔτε ἀπαγόρεύουσαν 
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ἑώρων πᾶνυ παιδευομένην ταῖς μετριωτέραις κενώσεσι, καὶ 
ἐμοὶ μὲν οὐχ ὑπεῖξε τότε ὑποϑεμένῳ τῷ ῥηϑέντι δέει, 
συνεχομένη. 12. ᾿Επεὶ δὲ μετ᾽ οὐ πολύν τινὰ τὸν χρόνον 

ἐστὶ τοὶ χείρω φερομένη τῶν ἀξιολογωτέρων τινὰ τῇ τέχνῃ 

ὁ ἐετεκαλεῖτο ἄνϑρωπον, κἀκεῖνος εἴξαις ταῖς ἀξιώσεσιν καὶ 
ἀφικόμενος ὠήϑη εἰς ὑποχονδρισμοῦ περιπεσεῖν τὴν κάμνου- 

σὰν πάϑος. 18. Τὸ δ᾽ οὐκέτε μὲν τοιοῦτον ἦν, ὥς γε ἐμοὶ 
ἐδόκει. εἶχὸς δὲ ἦν ἔσεσϑαι μετὰ οὐ πολὺ τοιοῦτον, τὴν 
τοῦ καϑαρτηρίου ἔπειϑε προσφορὰν φαρμάκου, καὶ μὴ ἄν 

10 ἄλλως ἔφασκεν ἀπηλλάχϑαι τὸν κατεχόντων ἀλγεινῶν, εἰ 
μὴ ταῖς ὑποϑήκαις ἐνδοίη τῶν εὖ κρίνειν εἰδότων νοσή-- 
ματα. 14. ᾿Επεὶ δὲ καὶ μικρά τις ῥοπῇ ἐνίοτε τὰ μεγάλα 

δύναται --- ἐτύχομεν. γὰρ καὶ ἡμεῖς τὸν λόγον τάνδρος 
᾿ἐπαινέσαντες -- ἐπείσϑη φ8 ἡ κάμψουσα καὶ μετρίως κα- 

15 ϑαῖρον ἐπιπιοῦσα φάρμακον τῶν λυπούντων αὐτὴν δεινῶν 
ἀπηλλάττετο. ἰῦ. Οὕτως ἡ ἐφ᾽ ἕτερα τοῦ πυϑιμιένος δια- 

τριβὴ χρονία τοῦ παρυφισταμένου τοὺς κατ᾽ ἀναλογίαν 
σιεπονϑότας τόπους τοῦ σώματος δείκνυσι. 16, 7 ὧν γάρ 

τοὶ περιττῶν ὑγιαίνοντος τοῦ σώματος φύσει κάτω διω- 

2) ϑουμένων πρὸς ἔκκρισιν, ἂν ἐπὶ τἀναντία ταῦτα φέρηται 

ἀντωϑούμενα ἐχεῖσέ πῆ ἐπισωρεύεσϑαι εἴωϑε' καὶ τῷ χρόνῳ 
λυπεῖν τὸν κάμνοντα καὶ τὰ μὲν αἰωρούμενα ἐπὶ τὸ μέ- 

σον χύματος μᾶλλον ὑποχονδρίων τε καὶ στυλάγχνων ἅ ἀσιτε-- 
σϑαι δοκεῖ. 17: Καὶ ἔτε ϑώρακος, τὰ δ᾽ ὡς νεφέλαι ἐπι-- 

Ξοψηχόμενα τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν καϑέστηκεν ἀλγεινῶν 

σύμβολα καὶ προσϑήσω κἀπὶ τούτων ἱστορίαν ἑτέραν σα-- 
φηνείας τινὰ τῶν ἘΠ ΒΕΡΟΝ ἕνεκεν. 18, "ΜΒ κειτὸ τις τῶν 

ἡμῖν γνωρίμων οὐ μετρίως πυρέσσων καὶ δέ ὅλου μὲν 

αὐτοῦ τὰ παρυφιστάμιενα τῶν οὔρων μιετεωριζόμενα πρού-- 

30 χῶρδε καὶ προϊόντα ἐπινέφελα ἦν. 19. Ὃ κάμνων ἐπὶ 
τούτοις σταρδλήρει καὶ ἀνεπαισθήτως ἐστὶ κλίνης τὰς φυσι- 

κας ἀνάγκας ἐπλήρου. 20. “Πνδεχάτῃ ἐπὶ τῇ ἐπιφανείᾳ τὸ 
παρυφιστώμενον ἐνήχετο. λευκὸν μέν, ὑπόγλισχρον δὲ καὶ 
οἷον εἴρηται ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς. οὔρων τὸ ἀντίϑετον 

86 φῷ τραχεῖ τυγχάνειν. 21. ᾿Εὐῴχει γὰρ τοῦ κατὰ φύσιν εἶ- 
γαι παχύτερον καὶ οἷον ἂν φαίῃς εἶναι τὸ γονοειδές, τὴν. 

μετ᾽ αὐτὴν. δὲ καὶ ἑτέραν οἶμαι οὐδέν πῇ ὠφϑη τοῖς οὔροις 
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σιαρυφιστάμενον. 322. ᾿Ανείϑη μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν πὰᾶρα- 
φροσύνην ὁ ἄνϑρωπος, ἐρράϊσε τιάντη, ἐτέϑρατιτο. 38. Οὔπω 
ἀχριβῶς εἰς τὴν προτέρων ἧκεν ὑγίειαν, καὶ παρωτίϑες 
ἑκατέρωθεν οἱ ἐξεπεφύκεσαν. καὶ αὗται δὲ πεπανϑεῖσαί τε 

“καὶ ἀναστομωϑεῖσαι ὑγίανται. 34. ᾿Εϑόκει οὖν τὸ δὲ ὅλου 

ἐπιενέφελον παρυφιστάώμενον τὴν ἐπ᾽ ἐκεῖνα δοτιὴν τῆς ὕλης 

ἐπισημαίνειν. 85. Τ᾽ αὔτ᾽ ἄρα καὶ ὑμῖν προσΐκον, ὅσοι δῆτα 
σιρὶ τὰ τοιαῦτα σπουδάζετε ἐκμανθάνειν τὲ καὶ σερολέγειν 

τὰ δέοντα. 36, Καὶ ταῦτα μὲν εὰὦὸ παρυφιστώμενα λευκά 
τε ὄντα καὶ ἀμιγῇ, σωμάτων ἑτεροειδῶν τῷ τόπῳ μόνῳ τὸ 
διαλλάξαντα φοσαῦτα λυσεῖν εἴωϑεν. 27. ᾿4ν μέντοι καὶ 

τινὰ αὐτοῖς ἐπιφέρηται ἑτεροειδῆ ; ἀπὸ μὲν τοῦ χρώματος 

τὸν χυμὸν καταγγέλει. 38. Πὶ δὲ καὶ διαξαίνοιντο δι ὅλου 

τὰ τοιαῦτα παρυφιστάμενα καὶ τὸ κατὰ πλάτος τοῦ χύ- 

ματος καταλαμβάνοιεν διάστημα κατ᾽ ἀναλογίαν καὶ «ἃς 15 
ἀλγεινὰς αἰσϑήσεις τοῖς κάμνουσιν ἐπεγείρει, ἐπὶ τὸ μέρη 

ταῦτα τῆς ὕλης διωϑουμένης τῷ προσισταμένῳ ψόϑῳ 

πνεύματι. 239. Καὶ λέλεχται περὶ τούτων χαν τοῖς περὶ 

διαγνώσεως οὔρων λόγοις. 

Κεφ. ιδ΄. Περὶ τὴς ἐκ τῶν ἀνομοιομερῶν παρυφισταμένων προγνώσεως. γ9 

1. Τά γε μὴν φαῦλα τῶν παρυφισταμένων τῷ χρώ- 

ματι τοσούτῳ χείρω καταγγελεῖ τῷ σώμιατι ὅσῳ καὶ πρὸς 

«τὸν πυϑμένα τοῖς κατοὰὶὶ φύσιν ὡσαύτως παρυφισταμένοις 

χωρεῖ. ἃ. Μέλανα. γὰρ ἐναιωρήματα κάτω ἰόντα μὲν εἰς 

ὑπερβολὴν πονηρίας ἥκειν δηλοῖ τὴν νόσον καϑῦσον δ᾽ 15 
ἄν ἐπινεφελοῦται, καὶ τὸν κάμνοντα περιέσεσϑοί τιοτδ 

᾿δηλοῖ, φῆς “φυσικῆς δυνάμεως ἰσχυούσης. 83. ᾿Εκεῖνα μὲν 

γὰρ στὴν φύσιν οἷον καταδέξασϑαι γικηϑεῖσαν ὑπαγορεύει, 

ταῦτα δὲ σῶς ἔτι ἀντίσχουσαν ἀπωϑεῖσϑαι, ἀντεσυτραμμέ-. 

ψὼς τούτου συμιβαίνοντος τοῖς κατὰ φύσιν παρυφισταμέ- 30 

γοῖς. 4. ΑἸ δὲ χολώδεις τὸ καὶ δίαιμοι καὶ ἐρυϑραὶ τὸν 

μέσον τῶν ἐε πάνυ πονηρῶν καὶ ὑγειῶν ἀνειληφυῖαι λό-- 
γον" χαὶ τὴν. ἐπὶ τῇ κρίσει μεσότητα ἀνειλήφασι, δέοιντο 

δ᾽ ἂν ἡκαὶ αὗται πλείονος εἰς πέψιν χρόνου, ὥστε δεῖ καὶ 

τῆς δυνάμεως αὐτῇς καταστοχαζόμενον ἀναλόγως καὶ τὲς 53" 

σρογγώσεις ἐπισυνάγειν.  ὅ. Περὶ δὲ τῶν ἀϑρόων καὶ τὸ 
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“«λέον τῆς ἀμίδος παρυφισταμένων ἐχόντων καὶ διενεγκόν- 
των πάχει τὰ σύμμετρα ὧδέ πὴ μαϑεῖν ἐστιν ἀκριβέστε- 
ρον. 6. ᾿Εν μὲν ταῖς ἀρχαῖς τε καὶ ἐπιδόσεσι τῶν νοση- 
μάτων φαινόμενα καὶ μιάλεστα εἶ ἀξιόλογος εἴη ὁ πυρετός, 

5 περιουσίαν μέν ἐξαγγέλλειν τῶν χυμῶν, ῥώμης δὲ καὶ χρό- 

γου ᾿εἰς πέψιν δεῖσϑαι καὶ τύχης ἀγαϑῆς οἶμαι, ὥστε καὶ 

στενοχωρίων τινὰ ἐντεῦϑεν περὶ τὸν ϑώραχα στοχάσαιο, 
τῷ πλήϑει οἷον στενοχωρουμένου τοῦ διαφράγματος. 
7. ᾿“χμαζόντων δ᾽ ἤδη καὶ πταρακμαζόντων τῶν πυρετῶν, 

10. σωτήριά τε καὶ ἀγαϑὰ ἐπ᾽ ἐκεῖνα τὴν ὁρμὴν ἀπειληφότων 
τῶν περιττῶν. 8. Ὃ δὲ περὶ ὀροβοειδῶν τε καὶ πιτυροεε- 
δών, πεταλωδῶν τε καὶ χρεμνωδῶν ὑποστάσεων λόγος στά-- 
λαε μὲν ὡς ἔδει ἐν τοῖς περὶ διαγνώσεως οὔρων φίρηται 
9. Νυνὶ δὲ τοσοῦτον ἐστιν ἐπιϑεῖναι, ὡς, ἂν μὲν ἐπὶ τὰ 

15 χείρω καὶ πλείω ταῦτα προΐη, μέμφεσϑαι καὶ ἀπαγορεύ-- 

εἰν, ὡς στὴν ἕξιν φϑείροντα ϑέμις. 10. Τουναντίον δ᾽ αὖ 
μιδιούμεναά τε καὶ ἐπὶ τὸ ἧττον πονηρὰ χωροῦντα, προς- 
ἕεσϑαί τε καὶ μὴ ἀπελπίζειν τὴν σωτηρίαν τοῦ κάώμνον- 
τος. 11. "ἔχεις καὶ τὸν περὶ τῶν παρυφισταμένων λόγον 

Ὁ ἱκανώς ἐκτεϑειμένον, οἶμαι, τοῖς τὸ βραχυλογεῖν ἀσπαζο-- 

μένοις καὶ τοῖς διὰ μετριωτέρων τὰ πλείω μανϑάνειν 
ἐθέλουσιν. ἑξῆς οὖν ἴωμνεν τῷ λόγῳ." 

Κεφ. ιε΄. ἹΕερὶ τῆς ἐκ τῶν πομφολύγων προγνώσεως, 

1. ᾿Επεὶ τοίνυν ὁ περὲ πομφολύγων λογος οἶδέ τι 
5 λυσιτελεῖν εἰς διάγνωσιν, καϑὰ καὶ περὶ τούτου ἐκεῖ σπτου 

ἔφαμεν, καὶ νῦν ἐπιϑῶμεν τῷ λόγῳ ὅσον ἀποχρήσειν δόξῃ 

εἰς πρόγνωσιν. ἃ. ᾿Επὶ μὲν οὖν τῶν ὑγιαινόντων ἐπινη- 
χόμεναι τοῖς οὔροις ψυχρῶν πνευμάτων περιουσίας σύμ-- 
βολα νομίζοιντ᾽ ἄν, καὶ μάλιστα, εἰ μείζους τε καὶ διαπε- 

30. χυμέναι φαίνοιντο ἀνωμάλως. 8. ᾿Επὶ δὲ πυρεσσόντων 
μήπω μὲν πρότερον ὀφϑεῖσαι κρίσιν ὅσον οὔπω τοῦ πυ- 

ρἑτοῦ σημαίνουσιν. 4. ΓΠρκεσαν. γάρ ποῦς φανεῖσαι σεεί-- 
σαε παρηκμακότα τὸν πυρετὸν οἴεσϑαι, ὥσπερ ἀμυδρὰ 
τυγχάνουσαι σφέψεως σύμβολα, καὶ ἄγγελοι παρυφίουδμέ- 

ϑόψων τότε “πεπεμμένων γομίζονται, καὶ ἀντ᾽ ἐκείνων ἐνίοτε 
μι φαινομένων ἀποχρῶσιν αἱ λάμπαι, συναναφαινόμεναι 
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δὲ καὶ συμπροϊοῦσαι πυρετοῖς, ἄλγη μὲν ἐπάγουσιν͵ οὐ 
μέτρια κεφαλῆς. ὅ. Οὐ μέντοι καὶ κινδυνώδη, καὶ μά- 
λιστα εἰ μιετὰ λεπτῆς συστάσεως ὡς στεφάνη ἐπιγήχονται, 
μετὰ δὲ παχείας ὡς μιετριωτέρας οὔσης καὶ αὗται μετριώ- 

φτερὰ φαινόμεναι σημαίνουσιν. 06. Ὃ δ᾽ ἐκεῖ μὲν. εἴρηται 5 

καταρροίας σύμβολον, εἰς πνεύμονα δὲ εἶναι ἐπιπροήγη-- 

σαμένης κεφαλαλγίας ὥφϑη, τοιοῦτόν τι πέφυκεν. .᾿ Επει-- 
. δὼν ϑέρους ὥρα ἢ --- - τότε γὰρ μάλιστα συμβαίνειν εἴω-- 

ϑὲεν --- ἢ καὶ ἄλλως πῶς ἐπὶ τὸ ϑερμότερον διατεϑεὶς ὃ 
ἄνθρωπος, δίψα δ᾽ αὐτὸν ἔχει, προσενέγκηται δὲ τοῦ δέ- τὸ 

οντος συλείω πόματα, τότε δὴ τότε ἡ κεφαλὴ αὐχμῶσα 
ἐπεσπάσατο τὸ πολὺ τῆς ὑγρότητος καὶ πλήρης γέγονε." 
8. Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ὀδύνη ἔσχεν αὐτὴν καὶ βάρος μέτριον, 
ἐπισπασαμένην μὲν τοῦ προσήχοντος πλέον ὡς εἴρηται διὰ 
τὴν ἐσειγεγονυῖαν αὐτῇ ϑερμὴν κατάστασιν, ἐξαστοροῦσα 15 
δὲ τὴν τοσαύτην πέψαι ὑγρότητα, ἀφ᾽ ἧς καὶ αἱ ὀδύναι 
γίνονται μὴ κρατουμένης. 9. ᾿Αλλ ἐπειδὰν. ἡ κεφαλὴ 
βαρυνομένῃη τὸ μὲν προσλάβηται, τὸ δὲ ἕτερον ἀπολύσῃ, 

τοῦτο κατενεχϑὲν καὶ τῇ λεπτότητι παραρρυὲν εἰς τὸν 

πνεύμονα, βῆχα μὲν ἠρέϑισε, κοιλίαν δ᾽ ἤδη ὑποκατιοὸν 20 
βραχύ τι ὅσον ἐτάφαξεν. 10. Καὶ ὑγιαίνουσι μὲν καὶ ψο- 
σοῦσι τοιαῦτα φανέντα οὖρα τὰ παραπλήσια ἂν σημάνειεν. 
11. Οὐ μέντοι ἐπὶ νοσούντων ἢ πολλοῦ πόματος προσφο- 
ρὼν ἢ αὐχμὸν ἐκ κόπου καὶ ἄλλα ὅσα αἴτια διενηνοχότα 
ἢ, τῷ τῆς φοιαύτης ϑήσεις μέρει προγνώσεως. 12. 41 γε 25 
μὴν τὴν τῆς κεφαλῆς ὀδύνην ἐσήμαινον, κατὰ βραχὺ μὲν 
διαλυόμεναι. καὶ τὰς ἀλγηδόνας μειοῦσϑαι σημαίνουσι, 

πάμπαν δὲ πολλαὶ καὶ μείζους καὶ ἀνώμαλοι διὰ κακοχυ-- 
μίαν ἐπὶ τῆς ἀμίδος ἐπιλελύσϑαι ἤδη -τὰς ἡγησαμένας 

ὀδύνας. 13. Ὅτι δὲ καὶ τῶν σημαινουσῶν ὀδύνην στο (0 -- 30 
φολύγων αἱ μὲν διὰ “πάσης τῆς στεφάνης καὶ τῆς ὅλης. 

κεφαλῆς σημαίνουσι τὴν ὀδύνην, αἱ δ᾽ ἡμιτόμοι τῆς ἡμι- 

σείας καὶ αἱ λοιπαὶ ἀναλόγως, καὶ τοῦτο μιαϑεῖν ἐστιν 

ἐντεῦϑεν. : 
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'κε φ. ις΄. Περὶ προγνώσεως τῆς ἐκ τῶν κατὰ τὴν στεφάνην 
ἑτεροειδῶν χρωμάτων.᾿ 

,͵Α ὦ 1. Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν στεφάνην ἐνεροειδῶν χρω-- 

μάτων οὕτω δεῖ οἴεσϑαι, ὡς τὰ μὲν χείρω χρώματα τῶν 
δ κατὰ τὸ λοιπὸν χύμα μέμφεσϑαι δεῖ καὶ τοσούτῳ μᾶλλον 

ὅσω καὶ χείρω διαφαίνεται. ἃ. Τὰ δὲ ἀμείνω δὲ προς- 
ἕεσϑαι. ἀρχῆς τυγχάνοντα, ἐπιχρατείας «τῆς φύσεως. 8. Εκεῖ-- 
ϑὲν γὰρ ὥσπερ ἀπ᾽ ἀρχῆς νὸς ἠργμένης τῆς φύσεως ἢ 

κρατεῖν ἢ κρατεῖσϑαι κατὰ τὴν αἀνιὸ τῶν περὶ τὴν στεφά- 
το γὴν χρωμάτων διάγνωσιν ἔστιν ὡς εἰκὸς εἰδέναι σωτηρίαν 
καὶ ϑάνατον. 4. ᾿“λλ᾽ αὗται δὴ αἱ στεφάναι τὸ μὲν πλέον 
ὁμόχροοι, τυγχάνουσαι τῷ λοιπῷ τοῦ χύματος χρώματι 
οὔτε διαφέρονται, καὶ ἀπὸ τοῦ παντός ἐστιν ὧδε γρώμα- 
τὸς συλλογίζεσϑαι. ὅ. Ὅποταν δὲ τύχοιεν διαφέρουσαι 

τό φῷ χρώματι, ἐπίδηλοι μὲν ἤδη τοῖς γοῦν ἔχουσιν, ἐκεῖϑεν.. 
οδὲ δεῖ τεκμαίρεσϑαι τὰς οἱασδήτινας κινήσεις τοῦ σώμα- 

τος. 6. Καὶ περὶ μὲν τῶν κατὰ τὴν στεφάνην εἴρηται 
καὶ πρύτερον καν τοῖς περὶ διαγνώσεως, ὥστε καὶ τὸ νῦν. 
ῥηθὲν πιρὸς ἐκείνῳ ἀρκοῦν δόξει τοῖς ἐκ βραχέων συλλογι- 

20 ζομιένοις καὶ σπτλείονα. 7. Νῦν δὲ σιροσεπιμνησϑέντες καὶ 

«ὧν, εἴ τι λέλεισιται, τον στερὶ προγνώσεως ὧδὲ πῃ καταπιαύς 

σωμεὲν τὸν πρῶτον λόγον. 8. Τὰ τοίνυν ὄζοντα τῶν οὔ- 
ρων μετὰ φαύλων μὲν χυμάτων καὶ παρυφισταμένων φαῖ- 
ψόμενα τὴν ὅλην ἕξιν ψενεκρῶσϑαι διαφαΐνει τοῦ σώματος, 

245 ὥστε ἐγγυὺς ἤδη τελεῖν τὸν ϑάνατον οἴεσϑαι καὶ προσήκειν. 
καὶ προλέγειν, ἑτέρως δὲ ἔχοντα καὶ μάλιστα εἰ «τεῦον ὑφί- 
ζον, κἀκεῖνο γε τὸ ὄζον, καὶ που τὴν ἐντὸς σημαίνει πλη- 

γήν. 9. Κἂν μὲν ἐπὶ προήκοντι τῷ χρόνῳ μείω τῆς ὀδμῆς 

καὶ τοῦ ὄγκου φαίνηται, τάχ ἂν ἐπικρατεῖν τὴν φύσιν͵ 

30 λογίσαιο, ἐκεῖνο δ᾽ αὖ εἰ τἀναντία. 10. ᾿“λλὰ δὴ καὶ σὰ 

συνεχῶς ἐπινηχόμενα συντήγματα καὶ οἷον ἀράχνια, φαῦλά. 

φὲ καὶ προλέγειν χρή, ἢ νεφροὺς πεπονϑέναι ἢ τὸ σῶμα. 

ἀτρῥοφεῖν συντήξεως γινομένης. καὶ ταῦτα μὲν ὧδε πείσϑω., 

11. ᾿Επεὶ δὲ μέτρον ἀρκοῦν ἤδη τῷ λόγῳ τοὐτῳτεϑήκα- 

36 μὲν, ἐνταῦϑα μὲν τοῦτον καταπαύωμιεν διεξιόντες ὅσα ἔν' 

φε χρώμασι καὶ συστάσεσι παρυφισταμένοις φψε καὶ [ὅσα, 

ἐν αὐτοῖς τεθεώρηται, στεφάναις τὲ καὶ] πομφόλυξιν,, 

7 
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ὀδμαῖς τὲ καὶ τοῖς ἐπινηχομένοις συντήγμασιν ἐς πρόγνω-- 
σιν εἴωϑε λυσιτελεῖν, ὅσα δὲ λέλειπται, ὃ μετεὶ τοῦτον 

ἕξει λόγος. 13. Τάχα γὰρ ὧν ἐν ἐκείνῳ καὶ τὸ πᾶν τῆς 
πραγματείας περάνωμεν. 18, Εἴη δὲ κἀκεῖ τὰ δέοντά τε 
καὶ λείποντα φάναι, κἄν τὲ δὲ καὶ διαμαρτεῖν γένηται ἂν- ὁ 
ϑρώπους ὄντας, καί τοί γε πολλὰς ἐν ἄλλοις ἀφορμὲς 

εἰρηκότων συγγνοίη μὲν ὧν ὃ συνετὸς πρὸς τὸ οὐκ εὐεπή- 
βολον τῆς '“πγαγματείας ἑωρακώς, πιροσϑείη δ᾽ ὧν ὁ προς- 
ἐξευρὼν τὸ ἐπὶ πᾶσι κάμνουσί τε καὶ ὑγιαίνουσι τῆς στρα-- 

γματείας σκοπήσας χρήσιμον, 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΓΝΏΩΣΕΩΣ ΟΥ̓́ΡΩΝ 
ΔΜΟΓῸΣ Β. 

Προοίμεο ν. 

1. Τὸ τὴν πρόγνωσιν ἀσκεῖν τε καὶ ἐπιτηδεύειν πά-- 
λαε μὲν ᾿Ιπποκράτῃ τῷ σοφῷ διὰ σπουδῆς γέγονεν, ὥστε 

καὶ προγνωστικὸν κατέλιστε σύγγραμμα καὶ μετ᾽ αὐτὸν δὲ 
τῷ δεινῷ τὴν τέχνην Περγαμηνῷ Γαληνῷ. 2. ᾿“λλὰ δὴ 
καὶ εἴ τις ἕτερος κατ᾽ αὐτοὺς ἢ καὶ τι ἐλλείπων πολλὴν 

φὴν περὶ τούτου πρόνοιαν ἐποιεῖτο, τὸ μὲν ἀλογίστως ϑ8ὲ- 
ραπεύοντά τινὰ ἐπιτυγχάνειν, τύχης μᾶλλον ἂν τις ἢ τέχ- 

γῆς ϑείη. 8. Τὸ δὲ λόγῳ μὲν ἐπιχειρεῖν τοῖς νοσήμασι, 
“προλέγειν τά τε ὄντα καὶ συμβησόμενα καὶ τὰ προγεγο-- 
ψότα πρὸς τούτοις, τοῦτο μὲν ἀξιέραστὸν τῆς τέχνης μέ- 

ρος καϑέστηκεν, οὐκ ὀλίγην δέ τινὰ πειϑὼ καὶ δόξαν ἐπι- 
τίϑησι τοῖς ἀσκήσασιν. 4. Οἵ τε γὰρ κάμνοντες πυϑόμενοι 

ἃ πάσχουσι, πρὶν ἢ φάναϊν; ἑτοίμως ἑαυτῶν τὴν σωτηρίαν 
τούτοις πιστεύουσι, καὶ οἱ δ᾽ αὖ μετ᾽ ἀσφαλείας καὶ βεβη- 
κότος φρονήματος λέγουσί τε καὶ πράττουσι τὰ δέοντα, 
φήμη δ᾽ ἀγαϑὴ περιρρεῖ τοὺς πολλοὺς τῆς ἐπὶ τοὺς κάμνον- 

10 
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φὰς προγνώσεως τὸ ἀξιόπιστον παρεσχηκυίας τοῖς ἀσκή- 
- [ 7 ν ᾽, 3 ’ 3 

σασι. ὅ. Πολλῴν οὖν ὄντων, ἐξ ὧν ἂν τις ἀσκήσας ἐπι- 
Υ͂ - - 

φηδεύοι στρόγνωσιν, οὐχ ἧττον τῶν ἄλλων καὶ ἡ ἀπὸ τῶν 
οὔρων πέφυκε πρόγνωσις. 6. Ὁ γὰρ δὴ ταύτην ἀσκήσας 

5 βραχύ τε ἂν οἴμαι τῆς ἐπὶ πᾶσι γινομένοις τοῖς ἀνϑρωπί- 
2 ͵ ͵ 3 4 , Ε 

ψοις πάϑεσι διαπέσει προγνώσεως. 7. ᾿Επεὶ τοίνυν ἔφϑη- 
, - " , « 

μὲν εἰρήκοτες ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ, ὅσα προσήκειν 
2 ΠΡΗΝΙ, ’ ι μ ἢ ἢ ἔδοξε ἐπί τὸ χρώμασι καὶ συστάσεσιν καὶ παρυφισφταμένοις 

3, - » 

καὶ εἴ τε ἕτερον, νῦν ἄν. στροφρόνως ἐπιϑείημεν καὶ τὸὼ 
᾿ ξ - , Ε : ᾿ Δ ΩΝ ἥ “- 

10 λείσσονξσα τῷ λόγῳ. 8. ᾿Επεὶ οὖν καὶ τὰ ἀνυπόστατα τῶν 

οὔρων λυσιτολοῖν εἰς πρόγνωσιν εἰώϑασι, περὶ τούτων πρῶ-- 
τον εἰρηκότες, εἶϑ᾽ οὕτω καὶ περὶ τῶν λειπομένων ἐροῦ- 

μὲν, ὅσα δηλονότι ἐπί τε διαφοραῖς πυρετῶν λέγεται καὶ 
ἢ Ὁ » “ σιδονϑοσι τύποις καὶ πρὸς τούτοις ὅσα ἔν τε τοῖς κρισί-- 

Ν - - - , ᾽ . 

16 μοῖὶς καὶ μὴ τῶν ἡμερῶν ταῦτα δύνανται. 

Κεφ. α΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ἀνυποστάτων οὔρων προγνώσεως. 

1. Τὰ μὲν οὖν ἀνυπόστατα τῶν οὔρων δεινὰ μὲν ὅσα 
εἶχός, οὐκ ὀλίγην δὲ τὴν ἐν αὐτοῖς διαφορὰν ἐκληρώσατο. 
2. ᾿Εν μὲν γὰρ τοῖς ὀξέσι πυῤετοῖς κατά τὸ τὰς ἀρχὰς καὶ 

20 ἐπιδόσεις μὴ φαινόμενα παρυφιστάμενα οὐ μετρίαν τινὰ 
φὴν ἀρρωστίαν τῆς δυνάμεως ἐξαγγέλλει. ὃ. ᾿Επεὶ γὰρ ἐπὶ 

τοσοῦτον ἦἧχεν ἀτονίας αὕτη, ὡς καὶ τῶν ἀναγκαίων αὖὐ- 
τῶν ἐπιλαϑέσθαι διὰ σφοδρῶς λυποῦντα αἴτια, «εἰ ἂν τις 

φαίη ἢ μὴ ἐξικέσϑαι καὶ μέχρις αὐτῆς ἀκμῆς τὸ νόσημια, 
26 σιροαπειρηκυίὰς ὥσστερ τῆς φύσεως, καὶ πολλαὶ μὲν τού- 

τοις ἀὐπνίαι γένοιντ᾽ ἄν, οὐ μέτριοι δὲ ϑόρυβοι, καὶ πα-- 
ραφροσύναι, ἀλυσμοί τε καὶ ὅτι χεῖρον τούτων ϑάνατον 
ἀπειλούσης τῆς νόσου. 4." Αν μέντοι μέτριος ὁ πυρετὸς 
τούτοις ὦ καὶ τοιαῦτα φαίψηψαι, ἐν ἀρχαῖς φε καὶ ἐπιδό-- 

80 σεσε στοὰ οὖρα, συμβαῖεν μὲν ἂν καὶ οὕτω παραπλήσια 
συμπτώματα, πάνυ γε μὴν μετριώτερα, 'καϑόσον ἂν δῆ- 
λον. ὅτι ἦ τὸ δύναμις ἔρρωται καὶ ὁ πυρετὸς πραὕὔτερος 
φαίνηται. ὅ. Εἰκὸς γὰρ ἑαυτήν ποτε ἀνακαλέσασϑαι τὴν 
δύναμιν, μιἢ πάνυ ὑπὸ νοσερῶν πολεμουμιένην αἰτιῶν, 

35 χαὶ πέψεσιν ἐπιχειρῆσαι καὶ παρυφιστάμενα δεῖξαι, στέννεώς 
τινος τυγχάνοντα σύμβολα. 0. Συμβαίνει 7ε ἰὴν ἐνίονε 
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τὰ Ε ᾿ - "νὰ ᾿ 
ἐπὶ τοῖς ἀνυποστάτοις τῶν οὔρων λεπτοῖς τυγχάνουσι μετὰ 
πραὐτέρων τῶν πυρετῶν εἴ γε καὶ ἕτερά τινὰ συνεργὰ 

ν᾿» » , , φ᾿ Ὶ - αἴτια εἴη, ἀπόστασιν γενέσϑαι πὴ τοῦ σώματος, ἐκεῖσε δη- 
, Ὶ ᾿ - - δ » 3.» ἄν ἃ λονοτε συναϑροιξομένου τοῦ περιττοῦ. 7. Εἴη δ᾽ ἂν αἰτία 

σύνεργος χειμερινὴ μὲν τοῦ περιέχοντος κατάστασις, ἀκρί-- 5 
σία δὲ καὶ πιεσιλανη μένη κίνησις τοῦ νοὐήματος καὶ αὐτοῦ 

δὴ τοῦ νοσοῦντος μετρίως ἄρρωστος δύναμις. 8. Καὲ 
ταῖς μὲν ἀρχαῖς τε καὶ ἐπιδόσεσι τῶν νοσημάτων φαινο- 

’ . » - ᾽ 

μένων ἀνυποστάτων οὔρων τοιαῦτ ἂν ἴσως προγνοίης, 
- ͵ 

᾿παραχμάσανξος δὲ τοιαῦτα ἐπιφανέντα οὐ πάνυ μέμιφε- 10 

σϑαι δεῖ. 9. ᾿Επεὶ γάρ, ὃ σπουδαζόμενον ἦν, περιγεγε-- 
ψγῆσϑαι δηλονότι τἀρρωστήματος τὴν φύσιν γέγονεν, ὠκμά-- 

“ , - 2 

σαντὸς τε καὶ παρακμάσαντος τοῦ νοσήματος, οὐδὲν ἂν 
εἴη τοῦτο ξένον, εἰ ὥσπερ κεκμηκυῖα ἡ φύσις ἑαυτὴν μὲν 

2 Ἔ , ΕἸ -« ᾿ ᾿ ᾿ - ΄ 

ἀνακαλεῖται πιρότερον, εἶϑ'᾽ οὕτως δὲ καὶ τὰ ἑαυτῆς ϑρέ- "1 
“ “Ὁ μ - ὥεις μὲν ποιοῦσα τῷ σώματι, παρυφιστάμενα δὲ τοῖς 

οὔροις δειχνύουσα. 10. Τῷ μὲν γὰρ τῆς συναγωγῆς τε 
καὶ ἀναρρώσεως χρόνῳ βραχέα τινὰ ἐπιοπωμένη, ὡς μὴ 
ἐκλίσιῃ τούτοις, ὠρκεῖται. 11. ᾿Επισυναχϑεῖσα δ᾽ αὖϑις 
σελείω μὲν ἐπισπᾶται ϑρέψουσαν ὕλην, ἐπίδηλα δ᾽ ἤδη καὶ το 
«τοὺ παρυφιστάμενα γίνεται, ὡς οἶμαι καὶ ἐπὶ 'ϑηριομαχή--: 

σασι συμβαίη ἄν ἀνδράσιν, οἱ πολλὴν μὲν ἀγῶνα ὡς πε- 
ριγένωνται, στοιοῦνται, περιγενόμενοι δὲ πρῶτον μὲν ἑαυ- 

τῶν ἀναχαλοῦνται κεκμηκυῖαν τὴν δύναμιν, εἶϑ᾽ οὕτως δὲ 
«ἁ σφῶν αὐτῶν ἐσιτελοῦσιν ἐπιτηδεύματα. 12. ᾿Ενίοτέ :5 
γε μήν, ὥς που καὶ πρῴην εἴρηται, πομφόλυγες ἐπιφα- 
ψεῖσαι ἤρχεσαν ἀντὶ παρυφισταμένου μὴ πρῴην φανεῖσαι. 
18. Καὶ δ ἀπεψίας μὲν καὶ ἐμφράξεις συμβαῖεν ἂν ἀνυ- 
πόστατα οὖρα καὶ τοῖς ὑγιαίνουσιν, ἀλλὰ πρὸς βραχὺ μὲν 
ὑφϑέντων τάχ ἂν ἀντίσχη ὑγιαίνων ὁ ἄνϑρωπος. 14. Χρο-- 30 
γίζοντος δὲ τοῦ δεινοῦ, ῥαδίως μὲν ἄν ἁλῷ νοσήματι, 
σιροχείρως δὲ χαὶ αὐτὸς προγνοίης, εἰδὼς ὁσιοῖα ἐπὶ στοίαις 

διαϑέσεσε μάλιστα γοσήματα εἴωϑε γίνεσϑαι, οὐ μεῖον 

᾿ χῆς τε ἡλικίας καὶ διαίτης καὶ τῆς τοῦ περιέχοντος κατα-- 

στάσεως, τῶν τε ἐν αὐτοῖς λοιπῶν τοῖς οὔροις τεϑεωρή- 35 

μένων, καϑάπερ πρότερον ἔφημεν, εἰς τὴν τῶν τοιούτων 
“ Ε] - 

πρόγνωσιν συντεινόντων. 1. ᾿Αλλ ὁ μὲν περὶ τῶν ἀνυ- 

ΓΟ 
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σιοστάτων ὡς ἐν βραχεῖ φάναι λόγος τοιοῦτος ἂν ἀποδο-- 
ϑείη. ἑξῆς δ᾽ ἂν εἴη χρεὼν καὶ τῶν ἐτεὶ διαφόροις πυρετῶν 

32 ι] - ᾽ 

εἴδεσιν ἀπὸ τῶν οὐρων προγινωσκομένων φάφαι." 

Κεφ. β΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ἐπὶ διαλείπουσι πυρετοῖς οὔρων. προγνώσεως, 

ἐξ 1. 71ὧν τοίνυν διαλειστόντων «τυρετῶν τριταίου φημὶ 
καὶ τεταρταίου καὶ προσέτι ἀφημερινοῦ δ ἐμφράξεις τ 

καὶ ἀπεψίας καὶ προσέτι ἐπιδόσεις φῶν αὐτοὺς παροξυνόν- 
των χυμῶν γεγενημένων, ἐν ἀρχαῖς δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
ἀνυπόστατα τὰ οὖρα προϊεμένων, καϑά ποὺ καὶ πρότερον 

10 διωρίσαμεν, ἐντεῦϑεν ἂν στοχαζόμενος σιρογνοίης τὸν τῆς 

παρατάσεως χρόνον. ἃ. ᾿Επεὶ γὰρ μήσιω κρατησάσης τῆς 
ἐμφύτου ϑερμότητος τῆς οἱασδήτενος ὕλης καὶ πεψάσης, 

οἵ τε παρόξυσμοὶ καὶ οἱ ἐπὶ τούτοις γίνονται πυῤρετοί, 

ὥσπερ διαμαὰχομένης ἔτε τῆς φύσεως εἰς τὴν τῶν λυπούν-- 
τό τῶν» πέψιν τ καὶ ἀπόκρισιν, εἰκότως ἄρα καϑόσον μὲν ἂν 
χρόνον ἀμοιροῦντα φαίνεται τοὶ οὖρα πέψεως, καὶ οἱ κατέ- 
χοντες παροξυσμοὶ ἐπιμείνοιεν λυποῦντες τὸν κάμνοντα. 
8. ᾿Επειδὼν δὲ βραχύ τι πέψεως διαγνωσϑείη σύμβολον, 
ἐλαὶς μὲν περιγεγενῆσϑαι τὸν ἄνϑρωπον φοῦ νοσήματος, 

0 ἐπικρατῆσαι δ᾽ ἤδη πάμπαν τῶν ψοσερῶν τὴν δύναμιν. 
4. ᾿Επεὶ γὰρ τοῖς καϑ'᾿ ἕκαστον παροξυσμοῖς βραχύ τι ἀλ- 

λοιοῖ καὶ πέττει οὐκ ἐπίδηλον ὃν αἰσϑήσει μὴ κατακρατεῖν. 
«τοῦ πάϑους νομίζεται τοῦ σιλείονος ἀπέσιτου καὶ προσισχο-- 
μένου τυγχάνοντος. ὅ. ᾿Επειδὰν δ᾽ ἐστὶ τοσοῦτον ἐσικρα-, 

“Ὁ τείας ἥκῃ τοῦ λυποῦντος χυμοῦ, πέψεως μὲν ἐπίδηλα τοῖς 

οὔροις παρυφιστάμενα φαίνεται, ὅσον δ᾽ οὔπω, καὶ πᾶν. 
στὸ περιττὸν ἀπώσασϑαι τὴν. φύσιν πέψασαν μαρτυρεῖ, 
σεδτελεονέκτημ δὲ ἐπὶ τῶν διαλειστόντων πυρετῶν ὁ τρις 

ταῖος, ὅτε καὶ νεφέλη μιόνή ἐπὶ τούτοις τοῖς οὔροις. 
30. ὀφϑεῖσα ἤρκεσε τὴν λύσιν ἐπισημήνασϑαι. 6. Τοῦ γάρ τοι! 

λεσιτοῦ τὸ καὶ εὐδιαφορήτου χυμοῦ ῥᾳδίαι μὲν αἱ πέψεις; 
τὸ καὶ ἀποφράξεις, ῥαδίως δ᾽ ἐπιχειρούσης τῆς φύσεως τὰ 
ἐπὶ τούτῳ συμσυσώματα λύεται, ὥστε δεῖ σε τὸν συνετὸν, 
διὰ ταῦτα τοῖς μὲν χρόνοις τῶν ἀπεψιῶν, φὴν βραδυτῆτα, 

35 χαταστοχάξζεσϑαι τῆς ἀνέσεως, τῇ δ᾽ ἀρχῇ τῆς πέψεως, καὶ 

τὴν παχύτητα καταστοχάζεσϑαι τῆς κρίσεως. ὅ. Καὶ τῶν 

Ὡ ἢ Ι 



-- 
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μὲν. τοιούτων χρόνων εἴρηται τῷ σοφᾷ Ταληνῷ, ἂν οἷς 

περὶ κρίσεως διατίϑεται, τάχα δ᾽ ἂν - «οἱ ἡμῖν ῥηϑείη ὧδε 
μετρίως, ὅσον’ ἂν δηλονότι δόξῃ τῇ περὶ οὔρων ἀνήκειν, 

πραγματείᾳ. 8. ᾿Εξῆς τοίνυν. καὶ περὶ τῶν ἐπὶ συνεχέσι 

συρετοῖς φαινομένων οὔρων διορισάμενοε ὅσα δῆτα εἰς 

σιρόγνωσιν ἀρκεῖν νομίζουσιν οἱ καϑ᾽ ἡμᾶς λόγοι, εἶϑ᾽ οὔ- 
τως καὶ πεῤὲ τῶν λειπομένων ἐροῦμεν. 

Κεφ. γ΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν ἐπὶ συνεχῶν πυρετῶν οὔρων προγνώσεως. 

1. Οἱ τοίνυν συνεχεῖς πυρετοὶ ἐπὶ σήψει γεγενημένοι 

χυμῶν, ὁποῖοι μὲν ἄν τινες ὦσιν, εἴϑ᾽ ἁπλοὶ εἴτε δὴ καὶ τὸ 
συμιτιεσιλεγ μένοι, ἀπὸ τῶν ἐμφερομένων, δηλώσουσι χρῶ- 
μάτων. 2.10 δὲ δὴ ποσὸν τῆς ἐέψέωρ καὶ τὴν ποιότητα, 

τῶν χυμῶν αἵ τε συστάσεις καὶ τὰ παρυφιστάμενα καὶ 
λέλεχεαι περὶ τούτων πρότερον ἀσφαλέστεῤον. ὃ. Νὺν δὲ 

τοσαῦτά ἐστιν ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ, ὅσ᾽ ἂν εἰς πρόγνωσιν 15 

ἀρκέσειν δόξη, ὥστε ῥητέον γὰρ ἐντεῦϑεν ῥᾳδίως μὲν πεῦ-- 
τομένων τῶν οὔρων, διὰ βραχέος δὲ τοῦ χρόνου πρὸς τὸ ' 
κατὰ φύσιν ἐπειγομένων, ὀξεῖαν μὲν τὴν τοῦ νοσήματος 

κίνησιν εἶναι νομίζομεν, ἐρρωμένην δ᾽ αὖ γε τὴν δύναμιν. 
4. Βραδέως δ᾽ αὖ τὰ οὖρα πεττόμενα καὶ διὰ χρονοῦ μιᾶλ-- 10 
λὸν εἰ πἰονήρότερον εἴη ταῦτα καὶ πόρρω τῶν συμμέτρων 
᾿ ΓΞ  μθνο ᾿ ᾿ - ’ 
ὀξεφυκοία οξεῖαν μὲν τὴν κίνησιν τῶν νοσημιάτων δηλοῖς 

» τὰ - - ΕἸ 

ὃ. αῤρωστον δ᾽ ἱκανῶς τὴν δύναμιν, ὥστ᾽ οὐκ ὀλίγον 
ὑσοσιτεύεται δέος ἐντεῦϑεν μὴ οὐχὶ φϑάσῃ ἐξικέσϑαι ταῦτα 
πέψαι πρραπορήσασα ἡ δύναμις. 6. ᾿Δῖν μιέντοι μετρίως 35 
εἰὲν φαῦλα τὼ οὖρα ἦ, διὰ χρόνου δὲ καϑίσταται πρὸς τὸ 
σύμμετρον, οὔτε τὴν δύναμιν ἐρρῶσϑαι δίδωσιν ἐννοεῖν 

᾿ Πα ͵ ΠῚ ᾿ ζει 
καὶ τὴν τοῦ νοσήματος ἠρέμα πὼς ἐμφαίνει κινεῖσϑαι κί- 

, Η ᾿ , 2 ἑν - 
γησιν. ἢ. Εἰ δὲ τὰ μὲν οὖρα τάχιστ᾽ ἀλλοιοῦται μετα- 

᾿ 2 - ᾿ , - . » ὺ ν 

βαλλόμενα, οὐ πολλῷ δὲ λείπεται τῶν συμμέτρων, ῥώμην 30 
᾿ μι ᾿ ᾿ - , 

μὲν τινὰ τῆς δυνάμεως καταγγέλλει, οὐ μέντοι τοῦ νοσή-- 
ματος κακοήϑειαψν. 8. ᾿4λλ᾽ ὁ μὲν περὶ ποιότητος γοσή--᾿ 
᾿μᾶτος καὶ διαϑέσεως λόγος ἐντεῦϑεν συναγόμενος φαίνε-- 

ται καὶ δεῖ τὰς τούτων ἀκριβῶς παρατηρεῖσϑαι μεταβολὰς 
ἐνκρὶ ΑΕ, ,  Ἀω - μ - Ἧ! 3 - 

καὶ ἀπὸ ποίων ἐπὶ ποῖα μεταβάλλεται ἐννοεῖν, καὶ εἰ τοῖς 35 
ὼ ε - ͵ 

οὔροις ἡ τοῦ νοσήματος εὐήϑειά τε καὶ κακοήϑειω διαφαί- 
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ψεται., Ὁ, Τὰ γὰρ ὑπεναντίως ἔχοντα ὕπουλά τε καὶ στο-: 
Ψψῇῃ ἄ. πρὸς τούτοις γε μὴν καὶ τοὺς ἐπὶ ταῖς μεταβολαῖς 

χρόνους ϑέμις σκοτιεῖν, ἐκ τούτων δ᾽ ἂν καὶ τὰς ἐσομένας 

ἀρίσεις, εἴτε δηλονότι βραδύτεραι εἴτε ὀξύτεραι στοχάσαιο, 
ι ἕ 

δπερὶ ὧν μετ᾽ οὐ πολὺ λέξομεν. 10. Νῦν δ᾽ ὥσπερ ἀφ᾽ 
ἑτέρας ἀρχῆς ἀρξάμενοι λέγωμεν περὶ τῶν ἑκάστοις τῶν 
καιρίων συμβαινόντων μορίοις. 

Κεφ. δ. Περὶ προγνώσεως τῶν καϑ' οἱανδήτινα διάϑεσιν. ἐδὸ 

" καρδίας οὔρων. 

10 1, .Οπόταν οὖν ἡ τις ἀξίολογος δυσκρασία καταλάβη 
τῶν καιριωτέρων ἔνια μορίων ἢ χυμὸς ἐπιρρυῇ τινε τού- 

φων οὐ τὰ μέτρια λυπῶν κατὰ τοῦτο ἄν ἀλλοιωϑείη τὰ 
οὖρα, καϑόσον καὶ τὸ μόριον μειζόνων ἐπικεκοινώνηκδ 
φλεβῶν τε καὶ ἀρτηριῶν" τῶν γάρ τοι τοιούτων φλεβωδῶν 

τ ἀγγείων ῥαδίως αἰσϑομένων τῆς ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἀλλοιώ-- 
σεως. 3. Οὐ γὰρ ἐφ᾽ ὁποιουδήτινος τῶν καιριωφέρων. κα- 
πώς διατεϑέντος αὕτη ἀμετάβλητος μένει, ἀλλὰ καϑ᾽ ὅσον 

ὧν ἐφ᾽ ἕτερώ τινα μόρια γένηται ἡ ἀλλοίωσις, καὶ αὕτη 

μεταβάλλεται ἤτοι ϑερμοτέρα γεγενημένῃ ἢ Ψψυχροτέρα, 
30 χισεειϑ᾽ οὕτως καὶ τῶν λοιπῶν τῷ χρόνῳ συνδιατεϑειμιέ-- 

γων μερῶν ἐπιδηλότερον οἵ τὲ σφυγμοὶ καὶ τὸ οὖρα φαί-- 
γεται εἰχόνες τῆς ἐντὸς τυγχάνοντα διαϑέσεως. 8. ᾿᾽4λλ᾽. 

ὁ μὲν περὶ σφυγμῶν λόγος κάλλιστά τὲ καὶ ὑψηλότατα, 
σιάλαι τῷ σοφωτάτῳ ἀποδίδοται Γαληνῷ καὶ μαϑεῖν ἔξεστιν. 

25 ἐχεῖϑεν τῷ βουλομένῳ" νῦν δ᾽ ἡμεῖς ἐπιϑῶμεν τῷ λόγῳ, 
ὅσα ὧν οἰόμεϑα τῇ πραγματείᾳ λυσιτελήσειν. 4. Τῆς 
καρδίας τοίνυν ἑαυτῇ τὴν κατὰ ϑερμότητα ἐπιδεξαμένη 

δυσκρασίαν, τά τε οὖρα ἀλλοιωθϑείη ἂν δριμύτερώ τε καὶ 

λεπτότερα “γεγενημένα καὶ τοῦ πυρετοῦ ἐπινεμομένου ἤδη, 
30 μέτρια μὲν ἐξ ἀρχῆς ὀφϑείη ἂν τὰ συντήγματα, προβαί-:. 

γοντος δὲ τοῦ δεινοῖ, ἤδη μὲν ἐλαιοφανήῆ καὶ ἐλαιόχροα, 

καὶ ἐλαιώδη γίνεται. ὅ. Κὰν ἤδη. δὲ τὴν σιιμελὴν ἐπινε-: 
μηϑὲν τὸ τοιαῦτον νόϑον πῦρ τῆς σαρκός τὲ ἤδη καὶ τῶν 
στερεωτέρων ἄπεηναι σωμάτων, ἐκεῖναι τῶν ὑποστάσεων, 

35 φανοῦνται, ἃς ἐπὶ ἑκτικοῖς ἤδη καὶ μαρασμώδεσιν ἔφαμεν. 
συγνίστασϑαι πυρετοῖς. 6, ᾿Οροβοειδεῖς δὲ ὁ λόγος οἷδε, 

ᾶδι., “Ὁ 
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καὶ σιιτυρώδεις καὶ πεταλώδεις τὸ καὶ κριμνώδεις. . Ψυ- 
χρῶὼν δὲ δυσχρασίαν δεξαμένης τῆς καρδίας μετρίως μὲν 
ἀλλοιωθϑείη ἄν τὸ οὖρα πρὸς τὸ λευκότερον χωροῦντα, 
ἔνωμα δὲ καὶ μέτρια τούτοις τὰ παρυφιστάμενα ἔσται. 

8. Τὰ μὲν γὼρ χρώματα ἀλλοιοῖντ᾽ ἂν ἴσως μετρίως, μήπω 5 
σάνυ συμπαϑήσαντος τοῦ ἥπατος, τὰ δὲ παρυφιστάμιενα 
ὠμά τε ἔσται καὶ μέτρία, τῆς ἐμφύτου μᾶλλον ϑερμότη- 
τος, ἢ "δὴ καὶ σιέττειν τὲ καὶ ἀλλοιοῦν σπεσιίστευται, μαραι- 
μοχένης τῇ γενομένῃ ψυχρότητι. 9. ᾿Επιταϑείσης δ᾽ ἤδη 
τῆς ἐν αὐτῇ ψυχρότητος ἤδη μὲν μαραίνοιτ᾽ ἂν ἡ φυσική 1 
φὲ καὶ ἔμφυτος ϑερμότης, λευκὰ δὲ ἐπὶ τούτοις ἔσται καὶ 

λευτὰὶ τὸ οὖρα καὶ ἀνυπόστατα, «οὔ δὲ δεινοῦ πάνυ κε-- 
κρατηκότος «τολιδνώ τε καὶ μέλανα τούτοις ὧν ἀσιοδοϑείῃ 

τὰ παρυφιστάμενα, ἴσως δ᾽ ὧν καὶ δ ὅλου οὖρα μέλανα 
ὀφϑείη, ἤτοι τοῦ μελαγχολικοῦ ἐκεῖσε διαδοϑέντος χυμοῦ τ5 
δὶ ἐσχάτην ἀτονίαν τῆς. ἐμφύτου δυνάμεως, ἢ τῆς ψύξεως 
ψέκρωσίψ τινὰ “πταρεσχηκυίας. 10. Μέλανα δ᾽ ἐπιϑήσεις τοῖς 

οὔροις τῆς νεκρώσεως χρώματα. ἐνδέχεται γὰρ καὶ ϑάτερον 
ἐἐσειγεγονέναι. 14. Τὺ μὲν γὰρ ἔοται τῇ τῆς ἀποκριτικῆς 
δυνάμεως ἐσχάτῃ ἀρρωστίᾳ, ἐπιρρεούσης ἐκεῖσε τῆς μι8-- 0 

λαΐψας χολῆς, ὅτε δὴ καὶ φόβοι καὶ δυσϑυμίαι γένοιντ᾽ ὧν 
ἱξάνϑρώπῳ καὶ ϑροῦς οὐ μέτριος" ἐκεῖνο δ᾽ αὖ τῆς ἄγαν 

μυχρότητος ἐπισυναγούσης τὸ ὑγρὰ καὶ μέλανα ποιούσης 
καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν ἀποστραφεῖσα ἢ ἡ λαμπρύνουσω τὰ οὖρα 
χροιώ. 12. Τοῦτο δὲ μαϑεῖν᾽ ἔστε κἀπὶ τῶν ὁσημέραι φαι-- 25 

γνομένων νεφῶν. καὶ γὰρ ταῦύτξω κεκσαμυμένα μὲν ὄντὰ μιε- 

φρίως τὰ οἰκεῖα δείκνυσε χρώματα φωτιζόμενα, ἄγαν δὲ 
σωυκνωϑέντα μιελαίνεται σκιερὰ μὲν πρώτως γινόμενα, τῇ 

ἐπιταϑείσῃ δὲ τραχύτητε ἤδη καὶ μέλανα τοῦ χρόνου προ- 
ἥκοντος. 18. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως τῆς καρδίας διατε-- 30 
ϑείσης γίνεται. , 

Κεφ. ἐ. Περὶ τῆς ἐκ τῶν οὔρων προγνώσεως τῆς κατὰ τὸν πνεύμονα 

: ἀλλοιώσεως. 

1. ᾿Επεὶ δὲ ὃ πνεύμων μετὰ τὴν καρδίαν ἑτοιμότε- 
ρον ἀλλοιοῦται καὶ τὰ οὖρα μεταβάλλει καϑ᾽ οἱανδήτινα 35 
διατεθεὶς δυσκρασίωαν, περὶ τούτου σιρῶτον εἰπόντες καὶ 

ΗΠ. ; 12 

Υ 
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σίξρὶ σῶν λοισιῶν εἶϑ'᾽ οὕτως ἐροῦμεν. 2. Καὶ δὴ κατὰ 
ϑερμὴν διατεϑέντος δυσκρασίαν, μεταβληϑείη μὲν ἂν ἀπὸ 
τῶν κατὰ φύσιν πρὸς τὸ πυρρὸν χωροῦντα, ἐπιταϑείσης. 
δὲ τῆς ϑερμότητος, προσεπιδοϑείη ἂν καὶ τὰ χρώματα, 

δ ἐρυϑρά τε καὶ οἰνωπὰ γινόμενα, μαρτυρήσουσι δ᾽ ἀπὸ τῶν 

ἐχτὸς αἵ τὲ δύσπνοιαι, καὶ αἱ δίψαι, καὶ αὐτῆς τῆς γλωώτ- 
, ᾿ , ν- ᾿ 

χῆς ξηρότης τὲ καὶ μελανία. 8. Κατὰ ψυχρὰν δὲ διωτν8- 

ϑέντος δυσχρασίων, βραδύτεραι μὲν αἱ ἀνασινοαί, ὕστερον 
δὲ χαὶ μικρόφεραι καὶ ἄδιψοι οἱ κάμνοντες καὶ ψυχρὸν 

ι᾿υ αἰσθόμενοι τὸν ἐπεισενεόμενον ἀέρα καὶ βῆχα τούτοις 
᾿ ᾿ ι 7 ᾿᾽ Ι͂ ι ᾿ 3 

μικρὰ ἐρεϑίζουσι. 4, Τὰ δ᾽ οὐρὰ τουτων πρὸς τὸ λευκὸν 
χωροῦντα, οὐ μέντοι ἐπιτεταμυένως᾽" ϑερμὸν γὰρ ὃν ἄλλως 

τὸ μόριον κἂν ἐπὶ βραχὺ τὰ οὖρα ἀλλοιώσῃ, πολλὴν τὴν 
ἐστιγεγονυῖαν ψύξιν δηλοῖ. 

ἰδ Κεφ. ς. Περὶ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τὸ ἥπαρ διαϑέσεως. 

1. Ἵπιατος δ᾽ ἐπὶ ϑερμῇ ἑαλωκότος δυσχρασίᾳ πυρρὰ 
μὲν καὶ ὑπέρυϑρα ἤδη, ἐπιταϑείσῃ δὲ λίαν οἴνωστά τε καὶ 
κυανά, καὶ βῆχες μᾶλλον ἐρεϑίζουσι καὶ δίψαι τὧν κυρ-- 
τῶν ἤδη φλεγμιαίνοντος τοῦ ἥπατος, ὥσπερ ἔμετοι τῶν 

0 χοιλῶν καχῶς διατεθέντων τοῦ ἥπατος. 2. Ψυχρὸὰ δ᾽ αὖ 
μετρίως μὲν ὠχρά τε καὶ ὕπωχρα, ἐσετεινομένῃη δὲ καὶ 
λευκὰ καὶ παχέα δὲ τούτοις ἐνίοτε μετὰ λευκότητος δια-- 

φαίνεται. 

Κεφ. ζὥ. Περὶ προγνώσεως τῆς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον διαϑέσεως. 

26 1. ᾿Εγκεφάλου δὲ μετρίως μὲν ϑερμῶς διωτεϑέντος, 

πυρρά τὲ καὶ ὑπόξανϑα πρὸς πλείονος δὲ καὶ ὥστε φλε-- 

γμονὴν μελετᾶσϑαι, οἰνωστά τε καὶ ὕφαιμα, τἀναντία δ᾽ 
αὖ ἑαλωκότε ψυχρότητι. 

Κεφ. ἡ. Περὺ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τὴν γαστέρα διαϑέσεως. 

39. 1, Γαστρὸς δὲ ἧττον αἱ μεταβολαὶ καὶ στομάχου τοῖς 

οὔροις περιπεπτωκότων δυσκρασίᾳ ϑερμῇ, ψυχρὰ μὲν ἕα- 
λωκότων δυσκρασία καὶ πάνυ λευκὰ γίνεται κατὰ τὸ μέ- 
τρον αὐτῆς, ϑερμότερα δ᾽ αὖ πυρρά τε καὶ ξανϑά, ἐφ᾽ οἷς, 
καρδιάλ͵ίαι γένοιντ᾽ ἂν καὶ δίψαι καὶ χολῆς ἐνίοτε λεπτῆς 
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φε καὶ ξανϑῆς ἔμετοι, ἀποσιτίαε τε καὶ πικρότητες στόματος 
καὶ κεφαλῆς οὐ μέτριά τινα ἄλγη, ὥσπερ ἐπὶ τῇ ψυχρᾷ 
διαϑέσει εὐόρεκτοι μὲν καὶ ἄδιψοε μετρίᾳ οὔσῃ, ἐπιτα- 
ϑείσῃ δὲ καὶ σκοτοδινιῶσε καὶ ἀκρατεῖς ἑαυτῶν γίνονται, 
ὥσπερ λειπτοψυχοῦντες καὶ παλμῶν αἰσϑόμενοι τῆς καρ- 5 

δίας βρωματά τὸ καὶ πόματα ἀποστεφόμενοι. 2. 1 αὔτα 
μὲν οὖν ἐπὶ ψιλαῖς μᾶλλον ταῖς δυσκρασίαις εἴρηνται" ἂν 
δὲ καί τις ἐπιρρυεῖσα ὕλη τούτοις πᾶσι τοῖς ῥηθϑεῖσε ταῦτα 

ποιῇ, παχύνεται ὧδε τὸ οὖρα προϊόντα, καὶ τὰ παρυφες 

στάμενα δὲ τούτοις ἀϑροώτερα φαίνεται, καὶ χρονιώτεραι 10 
δὲ αἱ ἐπὶ τούτοις ψόσοι γίνονται, πέψεσι τῶν χυμῶν ἀπο- 
λυομένης τῆς νόσου. 8. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν αἵ τε πέψεις καὶ 

ἀπεψίαι καὶ οἱαιδήτεινες μεταβολαὶ τῶν οὔρων διασαφη- 
ψίσουσιν᾽ ἡμεῖς δ᾽ ἑξῆς ἴωμεν τῷ λόγῳ. 

Κεφ. θ΄. Περὶ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τὴν πλευρίτιν ἀκριβὴ 15 
καὶ νόϑον. 

1. Πλευρίτιδος τοίνυν οὖρα ἐξ ἀρχῆς μὲν ὑσέρυϑρα, 

προϊόντα δὲ καὶ ἐρυϑρὰ καὶ οἰνωποὸ γίνονται καὶ παχύ-- 
ψονται καὶ ταῖς μεταβολαῖς δείκνυσι τὰ ἀποβησόμενα. 
2. Ψυχρῶν δὲ χυμῶν τὸ διάφραγμα διακναιόντων καὶ μι8-- 30 
τρίαν μὲν πάνυ τὴν ὀδύνην ποιούντων, βραχυτάτην δὲ 
τὴν δύσπνοιαν τῷ τὸν ϑώρακα βαρύνεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν 
λευκά τε καὶ λεπτὰ καὶ αὖϑις ἀναϑολούμενά τε καὶ σα- 
χυνόμενα. 

Κεφ. (. Περὶ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τὸν σπλῆνα διαϑέσεως. 25 

1. Σπλὴν δ᾽ ὑφ᾽ ὁποίας ἂν ἁλῷ δυσκρασίας καὶ τὸ ἐπ᾽ 
ἐκείνῃ χρώματα τῶν οὔρων δείκνυσι καὶ ῥᾳδίως μὲν ὑπὸ 
ψυχρῶν ἁλίσκεταί τε καὶ διαφαίνει ταῦτα, χρονίως δὲ ὑπὸ 
ϑερμῶν καὶ οὔπω λίαν διαφαίνει ταῦτα. 

Κεφ. ια΄. Περὶ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τοὺς νεφροὺς καὶ κύστιν 30 
διαϑέσεως. 

ος ἅ, Νεφρῶν δὲ καὶ χύστεως τὰ παραπλήσια ουμβαίη 
ἄν. 2. Εἴρηταί γε μὴν καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ 

125 
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διαγνωσεὼς οὔρων λόγοις ἀκριβέστερον, καὶ τάλλα δ᾽ ὅσα 
συμβαίνειν αὐτοῖς εἴωϑεν, ἐκ τῶν ἤδη ῥηϑέντων μανϑά- 
γε» δεῖ. 8. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτ᾽ οὐρητικὰ ἀγγεῖα τετύχηκεν 
ὄντα, ῥᾳδίως κἄν τὶ αὐτοῖς συμβαίη δείξωσιν, ἐκ σεροχϑοί-- 

5 ρῦυ τὸν τρόπον ἔχοντα φῇς ἀποδείξεως. 4. Τὰ μὲν γὰρ 
ἄλλα τῶν μορίων μόνον ἀλλοιώσαντα σφοδρότερον τῇ οἷ- 

κείᾳ διαϑέσει τὰ οὖρα οὐδέν τι ἕτερον διάδηλον ἐσιδεικνύ- 
οὐσι σύμιβολον, ὥστε κὰν τι ἀδρανὲς αὐτοῖς ἐπισυμβαίη 

σιάϑος, οὐκ ὧν προχείρως ἐν τοῖς οὔροις ὀφϑείη. ὅ. Ταῦτα 

τὸ δ᾽ ἐπείπερ ὕστατα τῶν ἄλλων ὄντα τὸν ἐπισυναγόμενον 
ὀῤρὸν ὑσιοδέχονται καὶ τὰ αὐτῶν κἂν μέτρια ἢ, ἐνίοτε 
ὑποδεικνύουσιν» οἷόν τινὰ μισϑὸν τοῦτο πλέον «ὧν ἀλ- 
λὼν ἀπειληφότᾳ μορίων ὑπὲρ τῆς τοιαύτης διακοψνίας τῆς 
φύσεως. 

ι5. Κεφ. β΄. Περὶ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τὸ κῶλον καὶ τὰ ἸῸΝ 

᾿ διαϑέσεως. 

ες 1. Κωλου γε μὴν φλεγμαίνοντος καὶ ἐντέρων κατ᾿ 
ἐκεῖνα ἄν ἐπιχρωσθϑείη, ὅσα τῷ φυσικῷ ϑερμῷ δηλαδὴ, 

μᾶλλον ἐπικεκοινώνηκε, ψυχρῇῆ δ᾽ ἑαλωκότων δυσκρασίᾳ, 
0 καὶ τοιούτου αὐτοῖς ἐπιρρυέντος χυμοῦ, λευκὰ καὶ ὑδα- 

τώδη., καὶ εἴ τις εἴῃ ἔμφραξις ἐπὶ κωλῷ ἀνυπόστατα. 
2. ᾿Επὶ δ᾽ ἐντέρων σναχύνδται στολλάκπις γάλωκτε ἐοικότα, 

καὶ τοῦ δεινοῦ προβαίνοντος καὶ διαχωρήματα πλείω σρό-᾿ 

εἰσι καὶ ὠμότερα᾽ νυνὶ δὲ λείσιεται καὶ πιδρὶ μήτρας φάναι, 

25. Κεφ. ιγ΄. Περὶ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τὴν «μήτραν καὶ τὸν 

ἀρχὸν διαϑέσεως. 

1. Ἰῆς τοίνυν μήτρας, καιρίου μὲν οὐ πάνυ ὄντος 

“μορίου, τὰ μάλιστα δ᾽ ἀλλοιοῦντος τὸ ἅἄσταν σῶμα τῷ ἑα- 

λωκέναι σινὲ δυσκρασίᾳ παραπλήσια γοῦν καὶ ὧδε τὰ οὖρα 
30 τῷ χρόνῳ ἐπιρυββαδη ἂν ταῖς μὴ κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν μὴ 

πάψυ καιρίων μορίων ῥυσχοασίοις,, ῷ. Πύου δ᾽ ἐν αὐτῇ 

γεγονότος ὑφ᾽ οἱασδήτινος. αἰτίας πάνυ μὲν μετρίου ὄντος 
οὐδ᾽ ἐσείδηλον τοῦτο ἔσται τοῖς οὔροις, πλησιάσαντος δὲ 

συνδιὰ δίδοται μὲν τῇ κύστει τὸ πῦον. 8. ᾿Ἐπιφαίνεται δ᾽ 
356 ὑφιζάνον τῇ ἀμιίδι, ὃ δὴ δῆλον ἔσται ἀπό τὲ τοῦ εἴδους 
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καὶ τῆς ὀδιυῆς καὶ πρὲν μὲν ἢ φάναι τὴν κάμψουσαν. ἐρεῖς 
᾿ : - , 

τὴν διάϑεσιν. 4. Διαγνοίης δ᾽ ὧν εἰ μὴ μᾶλλον κύστεως 
εἴη, ἔν τὸ τῷ ῥᾳδίως προΐεσϑαε τὸ οὖρον καὶ μηδοτιοῦν 
φὴν κύστιν ἀλγεῖν. ὅ, Τῶν γε μὴν ἐπιμηνίων. ἐσεισχεϑέν-- 
φων ἀλόγως, ἑνὸς μὲν ἤδη μηνὸς παρωχηκότος συνέσι- 
φαίνεται τοῖς παρυφισταμένοις καί τινὰ συγεϊινηχόμενα 

ἐρυϑρὰ ψήγματα, προϊούσης δὲ τῆς ἐπισχέσεως καὶ ταῦτα 
, , ᾿ ΄ 2 ὅδ ᾿ " ᾿ 

σελείω φαίσύλ ποι πραχυπερά, 6. ᾿4λλ᾽ ἐπειδὰν ἡδη καὶ 

τρίτος ἢ μήν, ταῦτά 7γὲ πλείω καὶ ἀδρότερα φαίνξεαι καὶ 
φὸ χρώμα ἤδη τοῦ οὔρου πρός γε τὸ ὑπέρυϑρον καὶ ἔτι τὸ 
φὸ ἐρυϑρὸν πρόεισιν. ἢ. ᾿4λλ: ἵνα τῷ μὲν λόγῳ χάρις {τις 
᾿ Υ ᾿ ΕΣ γη» “« ᾽ ᾿ ἢ μεταβαλλομένῳ, πίστις δ᾽ οὐκ ὀλίγη τῶν λεγομένων, καὶ 
ταύτη» ἐπιϑήσωμεν τὴν ἱστορίαν τῷ λόγῳ λυσιτελοῦσαν 
οἴμαε τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδαίοις. 8. Γυνή τις τῶν 
μαλακῶν καὶ πλουσίων, παῖδας τρεῖς ἢ τέτταρας τετοκυῖα 15 

καὶ τῶν τριῶν κομιδὴ νηπίων ἀποιχομένων, ἑνὸς παιδὸς 
ἠκούετο μήτηρ καὶ χρόνων μὲν παραρρυέντων συχνῶν, 

ΦΡι: ἐπί “ οὖ Αἰ χ  ἢ 7 ᾿ Ἁ " , 

αὐτῆς δὲ κινδυνευούσης ὑφ᾽ ἑνὶ μόνῳ παιδὲ τὰς ἐλπίδας 
δ " ανν ον πν" 3 ἢ ᾿ , ᾿ ᾽ ὦ 
ἐν ἀπρούπτῳω σαλεύειν. 9. ᾿Εδεδίει γὰρ μῇ πως καὶ αὐτῷ 

ϑανάτου κοινωνήσαντι ἀλλοτρίοις ἡ οὐσία διαδοϑ είη. 20 
10. ἜἜΙν γὰρ καὶ ἑτέρους, ὡἧς εἴρηται, προαποβεβληκυῖα, 

ἐξήτει τρότιον σπτὥς ἂν ἕτερον τέκῃ παῖδα καὶ τὰς ἐλσείδας 
, - - 

σώῃ κινδυνευούσας διαρρυῆναι. 11. Οἷα τοίνυν εἰκὸς γυ- 
γαιξὶ τὸ πάϑος ὁμολογοῦσα καὶ τὴν λύσιν ἐπιζητοῦσα 
ἔφασηον τινὲς ταύτην. 12. Εἴ τις ἐπιγένηται τῶν ἐσιεμή- 1 

ἕ ἅ 5 ν ᾿ δ᾽ εἶν ι , - ᾿ Ψψίων ἐσίσχεσις --- ἦν γὰρ αὐτῇ καὶ «πλείω τοῦ δέοντος 

Ἢ 

ἰόντα ταῦτα --- εἴτε οὖν τέχνῃ εἴτε καὶ τύχῃ, τοῦτο γὰρ 
οὐκ ἐπυϑόμην ἀκριβῶς, ἐπεσχέϑη αὐτῆς τὰ ἐπιμήνια καὶ 
φοκετοῦ αὐτὴν ἐλπὶς ὑπέσαινε. 18. Δεύτερος μὲν οὖν μὴν 
καὶ ἡ γυνὴ μετρίως πὼς ἐταράττετο, ἀϑροιζομένου μὲν 
περὶ τὴν μήτραν τοῦ αἵματος, μήπω δὲ χώραν εἰς τὴν 
᾿ »» " ν " ᾿ - - 

ἔξοδον ἔχοντος, ἡ δ᾽ ὠετο τὰ συμβαίνοντα τοῦ τοκετοῦ 
᾿ ε ᾿ΎΥ̓ ’ Ϊ᾽ Τὰ ΡᾺ - 

ψυγχανεῖν, ὡς ἐῴκει, ουμβολα, ἐπεὶ κἀν ταῖς ἀρχαῖς τῶν 
ΐ - ι ᾿ ͵ ᾿ Π 3, 

φοκετῶν τῷ πεὰραπλησιᾷ συμβαίνειν εἴωϑε. 14. Ἴ ρίτος 
ἤδῇ. μὴν᾽ καὶ τὰ δεινὰ προυχώρει. 1ὅ. ᾿ξηπεὶ δὲ καὶ τέ- 15 
ταρτός ἥἀκε “μήν, ὅτε ταῖς φετοκυίαις, χαν τι προσῇ λυσεῆ: 
θόν. .᾿ἀγέεφάϊ, ταύτῃ μᾶλλον ἡ γαστὴρ ἐξώδηκε καὶ χείρω 
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τὰ συμπτώματα γέγονε. 106. Περί ποὺ τοίνυν τὸν στέμ- 
στον μῆνα πυϑόμενος τὸ τὴν γυναῖκα κατέχον «πτάϑος --- 
ἦν δὲ τῶν πάνυ γνωρίμων --- ἐκεῖσε δὴ καὶ ὠχόμην καὶ 
ὑπτίαν εἰσιὼν αὐτὴν ἑώρακα ἐπὶ κλίνης κειμένην. 17. Προς-- 

5 αγορεύσας δ᾽ ἠρόμην τε ὅπως ἔχει καὶ τοῦ σφυγμοῦ ἡπτό-- 
μὴν. ἡ δ᾽ ὑπισχνᾷ μὲν καὶ λεπτῇ πάνυ τῇ φωνῇ ἀσεκρί- 
ψατο. 18. Σφυγμοὶ δὲ οἱ πάνυ λεπτοὶ καὶ ἀνώμαλοι ἦσαν, 
ἤδη νικωμένης τῆς ἐμφύτοι' δυνάμεως. χροιὰὼ δὲ σιδιοειδὴς 

καὶ πρὸς τὸ τῶν ἱκτεριώντων οἷον ἀπεστραμμένη χρῶμα, 
10 ἰσχνὰ δὲ πάνυ, ὅσα περὶ τὸ πρόσωπον καὶ τὰς χεῖρας καὶ 

αὐτοὺς τοὺς ὦμους ἐτύγχανε μέχρις αὐτοῦ τοῦ στήϑους. 
ἡ δὲ γαστὴρ αὐτῆς καὶ μάλα ἐξωδηκυῖα ἦν. 19. ᾿Επεὶ δ᾽ 
ἐδέησε καὶ οὖρα ὄψεσϑαι, λεπτὰ μὲν ταῦτα καὶ μετρίως 
μοι διεφαίνετο ὕφαιμα, παρυφιστάμενα δ᾽ ὑφίζανεν αὐὖὐ- 

ιὅτοῖς πρὸς τῷ πυϑμένι τῆς ἀμίδος πάνυ ἐρυϑρὰ καὶ οἷον 

κριμϑώδη. 20, Καὶ τότε μὲν οὐχ οἷός τε ἦν ῥᾳδίως δια- 
γνῶναι τὸ πάϑος πάνυ προσομιλήσας βραχείαις βίβλοις 
ἰατρῶν καὶ ταῦτα μηδὲ τῶν ἐκεῖσε ϑαμιζόντων τινὸς συν-- 

ἐέντος τοῦ πάϑους» ὕδρωστα δ᾽ οἰομένων. 21. ᾿Επεὶ δὲ 
30 στερὶ γυναικείων παϑὼῶν μετὰ οὐ πολὺ βίβλους ἀναγνοὺς 

ἐπαιδευόμην ὅσον κακὸν ἐπέχεσϑαι τὰ ἐπιμήνια πέφυκε, 
σιροακηκοὺς δὲ τῇ γυναικὶ ταύτῃ ἐπισχεϑέντα τὰ ἐπιμή-- 

για, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ τὰ οὖρα συνελογιζόμην, ἐκεῖνα κατὰ 
λόγον εἰκότα τοιαῦτα ἀποδοϑῆναι, τῇ μὲν τοσαύτῃ τοῦ 

25 αἵματος δηλονότι ἐπὶ τὴν μήτραν συναγωγῇ, ὄγκου ἐσε- 
γεγονότος τοσούτου, τῇ δ᾽ ἐγγύτητι τῆς κύστεως συνδιαδι-- 
δομένου τοῖς οὔροις τοῦ αἵματος, ὥστ᾽ ἐντεῦϑεν τὼ οὖρα 
συμβαίνειν χρώννυσϑαι, τῇ δ᾽ ἐξοπτήσει τοῦ αἵματος, 

κριμνωδῶν τὸ καὶ ἐρυϑρῶν τῶν «παρυφισταμένων διαφαι- 

380 Ψομένων, οὕτως ἐκ τῆς ἀμέτρου τῶν καταμηνίων ἐπισχέ- 

σεως καὶ μᾶλλον εἰ φύσει σιρῶτον πλείω στρόεισι, τοὶ οὖρα 

ἀλλοιοῦται καὶ συμμεταβάλλεταε τῷ χρόνῳ, πλὴν ἵνα τὴν 
σιᾶσαν ἱστορίων περάνωμνεν, ἐπιϑώμεν χαὶ τὰ λείποντα, 

τῷ λόγῳ. 22. ἽΕχτος μὴν ἦν ταύτῃ καὶ ἤδη περὶ λαγόνα, 
36 ἐξωδηκέ στε ἀποκορυφούμενον καὶ ἐμαλάσσετο τῷ χρόνῳ. 

σροήκοψτι. 238. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ ἕβδομος ἦν μήν, ἐμαλάχϑη 
μὲν πάντη ἰατρῶν ἐπιϑέμασιν, ὠνεστομοῦτο δ᾽ εἶϑ᾽ οὕτως 
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καὶ ὕφαιμον τοῦ λοιποῦ ἐκεῖϑεν ὑπερρύη στιῦον. 234. Ἢ 
δὲ γαστὴρ ἐντεῦϑεν ὑπεκενοῦτο καὶ πολλή τις ἐλσοὶς ὑγίας 
φῷ τὸ αὐτῆς ἀνδρὶ ἐτρέφετο καὶ τοῖς ϑαμίξουσιν᾽ ἰατροῖς. 
4. Τῇ δ᾽ οὐχ οὕτως εἶχεν. ἀλλ᾽ ἄρδὴν μετὰ οὐ «ιολυ 

συνέχει τὰς ἐλπίδας ἡ κένωσις. μιδτοὸὶ γὰρ τέτταρας ἡμέξ 5 

ρας, οἶμαι, τῆς ἐπιγεγονυίας ἀναστομώσεως ἢ τε γαστὴρ 
ἐξεκεγνώϑη τοῦ λυποῦντος καὶ τεταπείνωταιε καὶ ἡ ἄνϑρω- 

πος ὥσπερ λιποψυχήσασα ἀμαχεὶ τὸ ζῆν ἀπεβάλλετο. 
20. Τὰ μὲν οὖν τῆς ἱστορίας οὕτως πὼς εἶχε᾽ σὺ δ᾽ ἀκρέ- 
βῶς ἐντεῦϑεν πυϑόμενος ἔσϑι σαφῶς, ὡς λόγῳ τῆς ἐγγύ-- τὸ 
τήτος μετέδωκε τοῦ χρώματος τὸ σιερὶ τὴν μήτραν ϑροι- 
σϑὲν τόσον αἷμα τοῖς οὔροις. 27. Καὶ μετρίου μὲν τοῦ 
ἀϑροισϑέντος αἵματος ὄντος τὰ παρυφιστάμενα κατὰ βραχύ 
φι ἂν ἀλλοιωϑείη, σπιλεονάζοντος δὲ καὶ ἡ ἀλλοίωσις στλείων, 

εἰ δ᾽ ἐπὶ τοσούτῳ, πλείω καὶ τὴν γαστέρα ἐξοιδαίνεσϑοι 
καὶ τὰ χρώματα μεταβάλλεσϑαι, πρῶτον μὲν εἰς τὸ ὑπέρυ- 
ϑρον,, εἶϑ᾽ οὕτως δὲ καὶ εἰς τὸ ἐρυϑρὸν καὶ ὕφαιμον. 
28. Καὶ τὸ παρυφιστάμενα δὲ τότε τραχύτερα φαίνεται" 
Φφοὸὶ παραπλήσια δ᾽ ἂν συμβαίη ἀρχοῦ φλεγμαίνοντος χρο- 
ψίως καὶ αἱμορροΐδος ἀλόγως ἐπισχεϑείσης καὶ μάλιστα, εἰ 
σιρότερον χρονίσει τῇ ἐκκρίσει, ἄλλως τὸ καὶ εἰ πολύαεμος 
ὁ ἄνϑρωπος ἢ καὶ μὴ ἑτέρωϑεν ἀποκενοίη τὸ αἷμια ἐπε- 
γεννώμενον. 29. Τοσούτῳ μέντοι διαλλάξει τῶν κατὰ 

μήτραν ἐπισχέσεων, ὅσον καὶ τὰ κατὰ πάϑος τῶν κατὰ 
φύσιν διασπτέσετωκεν. . 380. ᾿Ε κείνη μὲν γὼρ τῷ μακρῷ πα- 5 
γειωϑεῖσα χρόνῳ εἰς φύσιν ἤδη μιεϑίστασϑαι πειρᾶται" 
φῆς δ᾽ ἀπὸ μήτρας ἐκκρίσεως κατὰ φύσιν γεγονυίας μείζω 
ἂν καὶ αἱ ἐσεισχέσεις ἀλλοίωσιν ἔν τε τῷ σώματι καὶ τοῖς 
οὔροις ποιήσαιεν ἂν, ὥσϑ᾽ οἷα ἂν μηνὸς ἐπίσχεσις ἢ δυοῖν 
καταμηνίων οὖρα ποιήσῃ, ταῦϑ᾽ αἱμοορροὶς ἐπισχεσϑεῖσα 30 
σιολυπλασίου χρόνου. 81. Τὼ δ᾽ αὐτῷ ἂν λόγῳ, κἂν τι 
ἕτερον ἢ παρὰ φύσιν φαῖς μήτραις διαδοϑὲν τοῖς οὔροις 
σημασίαν τινὰ τοῦ πάϑους παραστήσῃ τοῖς περὶ τὰ τοι- 
αὔτα σπουδάζουσιν. 82. ᾿4λλ᾿ ὃ μὲν περὶ τούτου λόγος 
ὧδέ “τὴ κείσϑω" ῥητέον δ᾽ ἐφεξῆς καὶ περὶ τῶν δλδιστομιέ-- 35 

ψῶν, εἴ τι λέλεισυται. 

»- 9 
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Κεφ. εὖ ἹΠερὺ προγνώσεως οὔρων τῆς κατὰ τὰ ἄλλα τῶν κώλων, Ἵ 

διαθέσεως. ἐῤ 

τ ἅ, Τῶν τοίνυν χειρῶν ἢ ποδῶν στεπονϑότων ἤτοι ὑπὸ 
ψυχρᾶς πάνυ δυσκρασίας ἢ καὶ τοιούτου χυμοῦ ἢ ὑπὸ 

5ϑερμῆς δυσκπρασίας ἢ καὶ ϑερμῆς ἐσιρρυείσης ὕλης, ἂν 
καὶ σὸ λοισιὸν σῶμα συννοσοῦν ἢ, ἐπίδηλοι κἂν «τοῖς οὔ- 
θοις αἱ ποιοῦσαι διαϑέσεις φαίνονται, ὥστε καϑ' ὅσον ἂν 

ἤ᾽ τὸ ποιότης καὶ ποσότης τῶν λυπούντων ἐπιταϑείη χυ- 
μὼν καὶ τὼ οὖρα μεταβληϑείη ὧν τῶν κατὰ φύσιν ἀφι- 

ιὸ σνάμενα. 3. "ΖΔν δὲ τὸ μὲν λοιπὸν ὑγιῶς καϑ' αὐτὸ ἔχῃ 
σώμα, ἐπισκηψάσης δέ τινος λυϊτούσης αἰτίας τοῖς τοῦ 
σώματος κώλοις, ταῦτα κακῶς διωτεϑείη, μετρίως μὲν οὐκ 

ἂν ἀλλοιωϑείη. τὰ οὖρα, πλησμίως δ᾽ αὖ καὶ ταῦτ᾽ ἂν μέ- 

«ρίως ἀλλοιωϑείη, συνδιαδοϑέντος μόλις δὴν καρδίαν. τοῦ 
ιόπάϑους. 8. 41 γε μὴν διαφοραὶ τῶν χρώματων. τε καὶ 

τῶν παρυφισταμένων τὰς τε ποιότητας καὶ ποσότητας 

σ«αἀραδηλώσουσι «ὧν χυμῶν, αἱ πέψεις δὲ καὶ ἀπεψίαι «ὁτὲ 
ἦὖϑος τοῦ νοσήματος καί τὴν τῆς δυνάμεως ῥώμην, ὥσπερ 

καὶ τὸ διάστημα τοῦ χρόνου αἱ ταχεῖαί τε καὶ βραδεῖαι 
20 μεταβολαὶ τῶν οὔρων. εἰδέναι μέντοι “καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς 
ἀλδολη το - ὃ 

Κεφ. εἐ, περὶ τοῦ προγνῶναι ἐκ τῶν οὔρων εὔτε τάχιον εἴτε βραδύτερον 

- λυϑήσεταιυ τὸ νόσημα. 

1. ᾿Επειδὴ διαφορὰς πρὸς ἄλληλα τὸ σοῦ σώματος 
25 μόρια οὐ μετρίας ἐκληρώσαντο --- ἄλλως γὰρ. ἂν διαϑερ-- 

μανϑεὶς ποῦς ἀλλοιώσεις. καὶ ἄλλως κύστις, ἑτέρως δ᾽ αὖ 
μήτρα, καὶ ἑτέρως νεφροί, καὶ ἀλλὼς. μὲν σπλήν, ἑτέρως 

δὲ ὑπεζωκωὼς ὑμήν, ὥσπερ δ᾽ ἐκείνως μὲν κεφαλή, οὕτώς 

δ᾽ ἧπαρ ἢ πνεύμων --- τὰ μὲν. γὰρ σπτλέον ἐκεκοινωνήκξι 

30 τοῦ ϑερμοῦ Φ- ἢ τῇ φυσικῇ ἰδιότητι. καὶ τοῖς ἐν αὐτοῖς 
ἀγγείοις ἢ τῇ τοῦ" πρώτου ϑερμοῦ, ἐγγύτητι ἢ τῇ τῆς 
αἰσϑήσεως δαψιλείᾳ, δεῖ τῶν μορίων ἑκάστου. τὰς δυνά-- 
μεις τὸ καὶ ἐδιότητας ἐπῥιωνθαάνοντα τὰ οἰκεῖα μέτρα ἑκά- 

στῳ ἐπιϑεῖναι, τῆς τε μετρίως δηλονότι ἐπιταϑείσης “9ερ-- 
36 μότητος, τῆς τε ἤδὴ φϑειροΐίσης τῇ ὑπερβολῇ “τὸ ὑποκεί-: 

μενον, ὥσπερ δῆτα τοὐναντίον τῆς μετρίως τε καὶ ἀμέ- 
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φρως ψυχούσης ποιότητος. ἃ. Τὰ μὲν γὰρ ϑερμότερα 
φῶν μορίων ῥαδίως ὑπὸ ϑερμῶν αἰτιῶν ἀλλοιοῦνταί τε 
καὶ ἐλέγχονται, χροψίως δ᾽ αὖ ὑπὸ τῶν ψυχρῶν, ὥσπερ 
δῆτα καὶ τὰ ψυχρὰ τῶν μορίων χρονίως μὲν ὑπὸ ϑερμῶν, 
ἀλλοιοῦνται, τάχιστα δ᾽ ὑπὸ τῶν ψυχρῶν, 9. 1. γὰρ ἐχ-. ὅ 
γυτέρᾳ ποιόνητι, φῇ φυσιχῇ τε κράσει καὶ ἰδιότητε ἕκαστον 
ἀλλοιοῦφαι ταχέως. 4. Ἵνα δὲ σαφέστερον τον λόγον εἰδῇς, 

ἔστιν μαϑεῖν ἐντεῦϑεν ὡς ἐπὶ “παραδείγματος, μετρίως 
εἰς ϑερμότητω διατεϑέντος τοῦ ἥπατος, πυρῤρὰ ὧν τὰ οὖρα 
καὶ ξανϑὰ συμβαίη γίνεσϑαι. ὅ. Τοιαῦτα δ᾽ ἐπὶ κωλῷ τ 
ὀδυνωμένῳ φανέντα μείζους τε πολλῷ τὰς ἀλγηδόνας, 
ἐποίησαν καὶ φλεγμαίνειν ἀντικρὺς οἰηϑείη ἄν τις τὸ μό- 
ῥίον. 6. Μὲ δὲ καὶ ποῦς ἢ χεὶρ εἴη τὸ πεπονϑότα, καὶ 
φριαύτην ἀλλοίωσιν τοῖς οὔροις ἐπιϑήσει, διαρρήγγυσθαι 
ὑπ ἀλγηδόνος καὶ συγκάεσϑαι φήσαις ὧν τὸν κάμνοντῷν τὸ 
ἤ. Καϑόσον γὰρ ἀφιοτάμενα τοῦ σιρώτου ϑερμοῦ τὰ μιό- 
ριὰ τυγχάνῃ, κατὰ τοσοῦτον ἧττον ἀλλοιοῖγα᾽ ἂν ϑερμιῷ. 
8.. 1ὃν αὐτὸν δὲ λόγον ἕξει καὶ ἐπὶ ψυχρότητος. τοῦ μὲν 

γὰρ. ἥπατος ψυχρᾷ τινι ἑαλωκότος δυσκρασίᾳ, ἤδη ἄν ὑσιό-- 
λευκὰ «οἰ οὖρα ὀφϑείη, ἑτέρου δὲ τινος πορρωτέρου μι0-- τὺ 
ρίου, οὐκ ὧν οὕτως ῥᾳδίως μεταβληϑείη. 9. Καὶ τὰ μὲν 
οὕτω καίρια. τῶν μορίων ἐφ᾽ οἱῳδήτινε κρατηϑέντα πάϑει 
ῥᾳδίως ὧν τὸ οὖρα ἀλλοιώσει τῇ καιριότητι, τὰ δὲ γε τεορ- 
ρωφτέρω, κἀν φὰ χείριστα πάϑῃ, μετρίως τὲ καὶ διὰ χρότ 

ψου, ὥστ᾽ ἐντεῦϑεν συλλογίζεσϑαι δεῖν, γείρους τὰς δια-- Ὡς 

ϑέσεις ἐπὶ. τοῖς αὐτοῖς τελεῖν οὔροις ἐν τοῖς μάλιστα 

σᾳορρωτέρω τῇ τε ϑέσει καὶ οἰκειότητι «ἧς ἀρχῆς κειμένοις 

μορίοις. 10. Καὶ δεῖ τὸν συνετὸν οὕτω προσεσχηκόνα 
τοῖς οὔροις τάς τε οἰκειότητας τῶν. μορίων ὠκριβῶς ἐξε-- 
τάζειν. καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις ἐκ τῶν φαινομένων τοῖς οὔροις 30 
διαϑέσεις συλλογίζεσϑαί τε καὶ προλέγειν. 11. Δύναται δὲ 
τὰ μέγιστα συνεισενεγκεῖν εἰς τοῦτο καὶ ἀχριβής τις εἴδη-- 
σις τῆς διαφορᾶς τῶν ψευρωδῶν καὶ φλεβωδῶν μορίων, 

ἐσεειδὴ τούτοις ὅσα οἰκεῖα ταῖς ὥραις καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ 
κράσεσι καὶ ταῖς τῶν νοσημάτων καταστάσεσε φαίνεται 55. 

μιδεριώτερα δεῖ. νομίζειν ἢ τυγχάνοντ᾽ ἀλλότρια, ἔπειτα 
ὅσα μὲν ῥᾳδίως πέττοται καὶ μεταβάλλεναι»ν τήν τε φύσιν 
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ἐρρῶσϑαι δηλοῖ καὶ τοὺς χυμοὺς πεφϑήσεσϑαι καὶ ἀλλοίω- 
ϑήσεσϑαι τάχιστα. 12. Ὅσα δ᾽ αὖ διὸ χρόνου μεταβάλ-- 
λεται ἢ καὶ μεταβαλλόμενα ἐπὶ τὼ χείρω μάλιστα πρόεισιν, 
ἐκεῖνα μέμφεσϑαι δεῖν καὶ βραχείας τινὸς εἰς διαφϑορὰν 

στὸ ζῶον δεῖσθαι ῥοπῆς οἴεσϑαι, ἀλλὰ κανταῦϑα ϑεὶς τῷ 

λόγῳ ἱστορίαν προσήκουσαν ἐφ᾽ ἕτερα τῷ λόγῳ τρέψομαι. 
18. Γέρων τις ἡμέτερος γνώριμος ἐπύρεσσέ τε καὶ κακῶς 
εἶχεν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐπυϑόμην --- ἑνδεκάτην μὲν αὐτὸς 
εἶχεν --- ἐγὼ δ᾽ ἰδεῖν αὐτὸν ἀφικόμην, γείτονά τε ὄντα καὶ 

10 ἄλλως ἀγαϑὸν τὸν ἄνϑρωσον τυγχάνοντα. 14. Εὕὗρον οὖν 
αὐτὸν ὕπτιον τὸ κείμενον καὶ ὑποβήσσοντα καὶ παχέα 
σινύελα ἀποχρεμπτόμενον, λῆμμαι δέ οἱ περὶ τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς. οὐκ ὀλίγαι ἐστεφρύκεσαν. 1ὅ. Τὰ μὲν οὖν πεύελα οὐ 
πάνυ ἦν δεινά, εἰ μὴ ὅτι προϊόντα καὶ εἰς γαστέρα κα- 

16 φιόντα, ταύτην ἐμάλασσε τοῦ προσήκοντος σιλέον, σφυγμοὶ 
τούτω ἀκριβῶς πυρέσσοντον τἀνϑρώπου, τἀλλα δ᾽ ἀμυδροὶ 
ἐσίγχανον, οὖρα ὑπέρυϑρα καὶ μετὰ ταῦτα ἐρυϑρὰ δι6-- 
φαίνοντο. 16. ᾿Τκκαιδεκάτῃ, μικρόν τε διαλλάξαντα τὰ 

οὖρα ἐπὶ τὸ μετριώτερον αὖϑις “ταχέα τε ἐγένετο καὶ ἐρυ-- 

0 ϑρὰ καὶ ὕφαιμα κατὸ τὰ παρυφιστάμενα, γαστὴρ πλείω 
διαχωροῦσα οὐδὲν ὥνησεν. 17. ᾿Επὶ τούτοις οὖν διὰ γα- 
στρὸς ἅμα τοῖς διαχωρήμασι μέτριόν τε αἷμα ἐξεκενοῦτο. 

ἐδόκει οὖν ἐκ τούτων ὃ ἄνϑρωπος ἀποϑανεῖσϑαι. 18. Κἀγὼ 
μὲν οὐκέτι ἀφικόμην, ἀνάγκης τινὸς ἐφ᾽ ἕτερα βιασαμέ- 

25 γῆς, στέπεισμιαι δέ, μετὰ τρεῖς που ἡμέρας τὸν ἄνϑρωπον 

τεϑνηκέναι. 19. ᾿Πδόκει τοίνυν ἐκεῖνον πλείονα ἢ κατὰ 
γέροντα ἔχειν τὸν πυρετὸν καὶ ταῦτα τότε χειμῶνος 
τυγχάνοντος. 30. Ὁπότε δὲ δὴ τοιοῦτον συμβαίη, οὐ 
μετρίως κατασείειν εἴωϑεν τὴν ἔμφυτον καταστεπτωκυῖαν 

380 δύναμιν ὑπὸ μικρῷ τῷ χρόνῳ. 21. Διεφαίνετο δὲ καὶ ἀπὸ 
σοῦ συνεχοῦς δίψους ἡ τοῦ πυρετοῦ σφοδρότης, οὐ με- 
φρίως δὲ καὶ ὁ βὴξ ἡνία τὸν ἄνϑρωπον. 22. ᾿Επεὶ δὲ καὶ 
μ") κρατεῖν ἐφαίνετο τὴν φύσιν ῥᾳδίως τῆς ὕλης αἱ ἐπὶ 
τοσαύταις ἡμέραις ἀπεψία τῶν οὔρων ἐσήμαινον. 28." Εδει 

35 γὰρ πολλαπλασίου χρόνου ̓ εἴπερ προὐχώρει φὰ τῆς ὑγείας 

ἐντεῦϑεν ἀρξάμενα πρὸς φὸ κατὰ φύσιν χωρῆσαι: 24, Τὸ 

δὲ τοσοῦτον ἐδέησεν, ὥστε καὶ σιροϊόντος τοῦ χρύνου χείρω 
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τά τὸ χρώματα καὶ τὸ παρυφιστάμενα διεφαίνετο. 320. 1 

οὖν ἄν τις ἐνταῦϑ᾽ ἐνόμισεν, ἢ μὴ περιέσεσϑαι τὸν ἄν- 

ϑρωσιον προαποκαμούσης τῆς δυνάμεως. οὕτω δεῖ φὸν 

ψουνεχῆ καταμανγευόμιενον σιροσορᾶσϑαι τὸ μέλλον. 

Κεφ. ις΄. Περὶ τοῦ προγνῶναν ἐκ τῶν οὔρων εἴτε ϑανάσιμον εἴτε 5 
σωτήριον. : 

1. Καὶ τὰς μὲν ἐπ᾿ ἀγαϑὰ μεταβολὰς τῶν οὔρων χα- 
οἰέντως σπιρολέγειν τὸ καὶ ἀσπάζεσϑαι, ἀπαγορεύειν δ᾽ αὖ 
τὰς ἐπὶ φαῦλα ῥοπὰς καὶ τὰς μὲν διὰ χρόνου στλείονος 
γεγενημένας ἐτολὺν καὶ τὸν τοῦ νοσήματος ἀποβῆναι χρό-- 10 
ψον, διὰ βραχυτέρου δ᾽ αὖ τὰς προσιαίτερον γινομένας. 
2. Κἀν μὲν οὖν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν -τεπεμμέναω 
φαίνεται τὰ οὖρα, διὰ τρίτης ἢ τετάρτης λυϑήσεσϑαι τὸ 
ψόσημα φήσαις ἄν, εἰ δὲ διὰ δευτέρας ἢ τρίτης ἀφίξεσθαι 
καὶ μέχρις αὐτῆς ἑβδόμης. 8. ᾿Δΐν δὲ ἡ τετάρτη ἔτι 15 
ἄπεπτα τὰ οὖρα δεικνύῃ, οὐδ᾽ ὧν εἴ τι γένοιτο ἡ ἑβδόμη 
κρίσιν τοῖς νοσήμασιν ἐσιτιϑήσῃ. 4. Τὰς γὰρ ἐκεῖσε με-- 
λετωμένας κρίσεις αὕτη μᾶλλον προδιασαφεῖ τε καὶ μιαρ-- 

τυρεῖ βραχέαι ἄττα πέψεως προὐποδείξασα σύμβολα. 
ῦ. Ὥσπερ αὖ εἰ πάλιν φαῦλα ἀντιστραφεῖσα δείξεε τοὶ 50 
σύμβολα, ϑάνατον τῇ ἑβδόμῃ ἐποίσει, ὥσπερ δῆτα καὶ 
τῆς ἑνδεκάτης ἡ ὀγδόη ἐπίδηλος, ἑνδεκάτη δ᾽ αὖ τῆς τεσ- 
σαρεσχαιδεκάτης, καὶ ἄλλη ἄλλης, καϑὼς χαἀν τῇ περὶ κρί--" 
σεων ὦ σοφώτατος ἐξέϑετο Γαληνός. 6. Καὶ τὰς μὲν τῶν 
χρόνων παρατάσεις οὕτως ὧν εὑρήσεις στοχαζόμενος ἐς 55 
τριπλασίους καὶ τετραπλασίους περιοδεύων τὸν πάντα τοῦ 

γοσήματος χρόγον, καϑ'᾽ ὃν ἂν ἡ κατὰ σ“τλάτος ἀρχῇ λεγο-- 
μένη ἐπιμετρηϑῆ. 7. Τῶν μὲν οὖν ὀξυτέρων κινουμένων 
νοσημάτων τάχ ἄν τι καὶ προλάβη, ὑστερήσῃ δ᾽ αὖ τῇ 
ἐπὶ τῶν κεκινημένων βραχύτερον, ἐπί τε τῶν σωϑησομέ-- 30 

γὼν δηλονότι καὶ τῶν τεϑνηξομένων ἀνϑρώπων. 8. Εἰ 
γάρ τι ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐν τῇ τετάρτῃ γένοιτό τι 
σέψεως ἀκριβοῦς σημεῖον, ὀξέως μὲν πάνυ τοῦ ψοσήμα- 
τος κινουμένου, οὔσπτω χκαϑαρῶς ἠργμένης ἑβδόμης, ἕποιτ᾽ 
ἄν ἡ κρίσις, εἰ αύχει σεροεχειηδώσης οἷον τῇ ταχύτηκπι τῆς 15 
ὕλης. 9. ᾽ν δὲ νωϑρότερον, μόλις ἂν καὶ ταύτης συμ- 
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συληρουμένης ἡ κρίσις ἀποδοϑείη, ὥστε καὶ μέσης ὀγδόης 
ἤδη ἔσε κρίνεσθαι, τοὐναντίον δ᾽ αὖ, ἀξιολόγου φαύλου 
σημείου τὴν ἐπίδηλον ὀφϑέντος ἡμέραν πάνυ μὲν ὀξέως 
κεκινημένου τοῦ νοσήματος, ἡ ἕκτη προανελοῦσα. ἕξει τὸν 

ὁάνϑρωπον, ὥσπερ οὖν ἡ ὀγδόη, νωϑρῶς τοῦ νοσήματος 

κεχένημένου. 10. ᾿αλλ΄ ὃ μὲν περὶ κρίσεως λόγος καὶ τῆς 

στῶν ἡμερῶν παρατάσεως ἀριϑμὸς ἐντεῦϑεν ἄν διαγνω- 

σϑείη,. 11. "Ἐξεστι δὲ τῷ καϑαρώτερον ἀσκεῖν σπουδά- 

ζοντι ἐκείνην ἀνδλομένῳ τὴν βίβλον μανϑάνειν, καϑ' ἥν 
ιυ δῆτα περὶ κρίσδως τῷ Ταληνῷ ἐκτέϑειται. 12, ᾿Επὶ δὲ 

φούτοις κἀκεῖνο δεῖ μανϑάνειν ὡς ἐν τοῖς παροξύνουσι 
καιροῖς ἐνουρήσαντος τοῦ κάμνοντος πολλῷ ὧν χείρω φα- 
γνοίη τὰ οὖρα τῶν ἐπὶ τοῖς ἀνεσίμοις τῶν χρόνων καὶ εἰ-- 
κότως᾽ ἐκεῖνα, γὼρ τοιαῦτα φαίνεται, ἐπ᾽ ἄλλῳ τῆς πει- 

ι5 τούσης διατριβούσης ϑερμότητος. 18. Κἂν χάρ τι καὶ 

ἄσεεστον εἴη τούτοις, τῆς ἐφ᾽ ἕτερα τοῦτο ῥοπῆς τῆς φυ- 
σικῆς ϑερμότητος σύμβολον. 14. Οπόταν γὰρ πρὸς μείζω 

48 καὶ λυποῦντα σφοδρότερον τὸν τόνον ἅπῳᾳντα ἐπισυνά- 

γουσα ἔχη ἡ φυσικὴ δύναμις, τότ᾽ οὔτ᾽ ἂν ϑρέψει ῥᾳδίως 
20 οὔτε ἀλλοιώσει τ καὶ πέψει, ἐπεισυνιεῖσα, οἷον τὰ εἰς ἀμ- 

φότερα διατετμῆσϑαι φαῦλον καϑέστηκε. μηδ᾽ ἑτέραν γὰρ 
τῶν ἐνεργειῶν φελείων οἴξται καταστήσεσϑαι: 1ὅ. 1ὶ γὰρ 

ἐφ᾽ ἑνὲ προσταλαιπωρούμεγος οὐχὶ ῥᾳδίως τὰ προσήκοντα 
σοιεῖ, πολλῷ ἄν διημαρτηκυῖα ἁλῶ πλείοσιν ἐπικειρήσασα 

25 ἔργοις. 10. Οπηνίχα μέντοι τῶν χυμῶν ἧκε κεκρατηκυῖα 

πέψιν αὐτοῖς ἐπιϑεῖσα, ἤδη μὲν ἀμείνω τά ἐξ χρώματα 
καὶ τὰς συστάσεις δείκνυσι τῶν ἐπὶ τοῖς παροξυσμοῖς" ἤδη 

δὲ προβάλλεται καὶ παρυφιστάμενα κατὰ τὴν ἀναλογίαν 
φῆς πέψεως. 17. ᾿Αἵν μέντοι ἐστιχειροῦσω καὶ παροξυνο- 

30 μένῃ ἡ φύσις μήτ᾽ αὖ τῶν καϑηκόντων τι ἀνύει, καὶ 
παρασυλήσια φὰ οὖρα ἔν τὸ τοῖς παροξυσμιοῖς καὶ ταῖς 
ἀνέσεσι φαίνεται, ὧδε μὲν οὐκ ἐπικρατεῖν τῆς ὕλης τὴν 
φυσικὴν σημαΐνει ϑερμότητα καὶ δεῖν. οὕτω ἐπισυναγα- 
γόντω καταοτοχάζεσϑαι. 18. ᾿Αν μὲν γὰρ ὀξέως φὰ τῆς 

35 γύσου κεκνημένα, ἦ, ἡ δὲ φύσις, σέψει οὐκ ἀποδίδωσι, 
πρόεισι δὲ οὕτως ὁ χρόνος, δέος οὐκ ὀλίγον εἴη, μὴ ὠπα- 
γορεύουσα ἡ δύναμις φροΐηταιε «ὴν αὐτῆς ἐνέργειαν, οὗ 
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τὶ ὧν εἴη γεῖρον ϑανάτου τούτοις ἐπιφυέντος, ὥστε δεῖ 
φιρολέγειν ἀκριβῶς ὑφ᾽ ἕν τῶν κατὰ τὸν κάμνοντα στοχα-- 
ζόμενον. 19. "Μν δὲ τοι βραδύτερον μὲν τὰ τῆς νοσοῦ 
κινῆται, μετριώτερον δὲ πὼς φαίνωνται οἱ παροξυντικοὶ 

καιροί, ϑαρρεῖν κελεύειν, ὡς διὰ χρόνου λυϑησομένου τοῦ ὁ 

παϑους, εἰ τὰ τῆς δυνάμιεως ἔρρωται. 30, Τῦς “γάρ τοι 

φύσεως ἐν μὲν ταῖς ἀρχαῖς ἀξιολόγῳ τιροσπαλαιούσης σελή-- 
ϑὲι καὶ μήφιω κατακρατούσης, καὶ αἱ ἀστεψίαι ἀξιόλογοι 

φαίνοινα᾽ ἄν, ἠργμένης δ᾽ ἤδὴ τῷ χρόνῳ πέττειν καὶ κατὰ 
βοαγὺ τῆς ὕλης κατακρατεῖν, ῥᾳδίως τε τοὺς παροξυσμοὺς τὸ 
ὃ κάμυνων» φέρει καὶ τὰ τῆς πέψεως ἤδη σύμβολα φαίνε-- 
ται. ὥ1. ᾿Αλλ ὃ μὲν σερὶ προγνώσεως οἶμαι οὔρων λόγος 
πέρας ὧδε ἀπειληφὼως ἐνταῦϑά πή καὶ τὸν στάντα περὶ 
οὔρων λόγον ἀποκλειέτω. 22. Οὐ γὰρ ἔτει χρεὼν μηκύνειν 
τὸν λόγον καὶ περὶ τὰ τοιαῦτα ὡὠραύτως κυλινδεῖσϑαι καὶ τὉ 
ἀναστρέφεσϑαι. 38. ᾿Επεὶ γὰρ τούς τε περὶ διαφορᾶς 
καὶ διαγνώσεως οὔρων ἐξεϑέμεϑα λόγους καὶ πρὸς τούτοις 
φοὺς περὶ αἰτίας οὔρων, ὥσπερ καὶ γῦν τοὺς περὶ προ-- 

γνώσεως, ἔδοξε δὲ ἡμῖν μηδὲν δέον ὃν εἰρῆσϑαι λελεῖφϑαι, 

ἐν πᾶσι κατὸ μέϑοδον ἁψαμένοις τοῦ λόγου, ὅσὰὼ δηλον-- 20 
ὅτι ἐν τοῖς γρώμασί τὲ καὶ συστάσεσι ποσύτησί τε τῶν 
χυμάτων καὶ παρυφισταμένοις καὶ ὅσα ἐπὶ τοῖς παρυφι- 
ὁταμένοις λέγεταί τε καὶ φαίνεται, διορισαμένους κατά τε 

χροιὰν καὶ σύστασιν καὶ ποσὸν μεταβεβλημένοις καὶ λειό-- 
φηῖα καὶ τραχύτητα καὶ τὴν κατὰ τὸ διάστημια τοῦ χύ-: 15 
ματος διάϑεσιν, καὶ ὅσα ἐπὶ ταῖς πομφόλυξε λέγεται 

ὀδμαῖς τε καὶ τοῖς ἐπινηχομένοις συντήγμασι, καὶ πρὸς 
τούτοις ἐπιϑεῖσι τῷ λόγῳ τὰς ἐντεῦϑεν συναγομένας συμ:-- 
“ταϑείας τε καὶ πρωτοπαϑείας τῶν μορίων, δυσκρασίας σφε 
καὶ πέψεις καὶ ἀσπεψίας, γένη τὲ καὶ εἴδη πυρετῶν; ψνα-- 30 
κρογοσίας σὲ καὶ βραχυγοσίας, καὶ ὅσα κατά τε ϑάνατον 
καὶ ζωὴν τὸ μὲν ἐπιδήλως ἐκτεϑεικόσι, τὰ δ᾽ αὖ, ἐν φτού- 
τοις περιεχόμενα ἐφιεῖσιν ἐντεῦϑεν προσεξευρίσκειν καὶ 
ὅσα ἐπὶ τούτοις τῷ τὴν βίβλον μετιόντε ἐκμανϑάνειν 
ἔξεστι, δίκαιόν τὸ καὶ ὅσιον ἔδοξεν ὧδέ πη καὶ τὸν πᾶντα 3- 
σερὶ τούτου καταπαύειν λόγον βραχύ τι πρὸς τοὺς ὄμι- 
λύσαντας τοῖς λόγοις ἀξιώσαντι. ἵν᾿ αὐτοί τε μὴ σπιρόχει- 
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οοὲ ὦσιν ἐγκαλεῖν καὶ ἡμῖν «ὁ ἀνέγκλητον σεριάψωσι. 
ῶ4. Κἀν τι δὲ προσεπιμνησϑῶμεν τῶν ἐν ἀρχῇ τῆς 

πραγματείας εἰρημένων, τῇ ῥοπῇ τοῦ λόγου προσαπτέον 
καὶ τοῦτο. 

ὅ Κεφ. ιζ. ᾿Επανάληψις ὡς ἐν βραχεῖ τῶν κεφαλαίων τῆς ὅλης πραγμα- 
τείας ὅπως εἰς τοῦτο τῆς πραγματείας προήχϑημεν. 

1. Πάλαι μὲν τοίνυν τῷ φυσικῷ τῆς φιλοσοφίας μέ- 

ρει προσνενψευκότι καὶ τούτου ὡς οἷόν τὰ ἦν μοι ἐξεχο-- 
μένῳ, ἐπί μὲ καὶ τις ἐρωτῆς ἰατρικῆς περιέσχεν ἡψάμην 

10 μὲν καὶ τῆς ἐπ᾽ αὐτῆς ϑεωρίας καὶ ταύτης ὅλος, ὡς εἰκός, 

ο΄ ἐγενόμην, εἴς τὸ τὸ φιλάνϑρωπον αὐτῆς καὶ ϑεραπιευτικὸν 
ἀπιδὼν καὶ εἰς τὸ πρὸς φιλοσοφίαν κοινωγικόν, ὥκγνουν 
τε ἀεὶ ἐπὶ τοῖς νοσοῦσιν ἐπιχειρεῖν σώμασιν εἰ μὴ καὶ 
λογικῶς ἐξετάζων ἦν τὰ τῶν νοσούντων παϑήματα, ὥστε 

.αϑ καὶ ἀφεχτέον μὲν ἐδόκουν ἰσχυρᾶς τινος κινήσεως, ἐφ᾽ ὧν 
μι] ἔφϑην πάντη λογικῶς ἐπισκεψάμενος, ἀπρὶξ δ᾽ εἰχό-- 
μήν τε καὶ ἐπεχείρουν, ὡς εἶκός, τῶν λογικαῖς ἐφόδοις 

ἐπισημειουμένων παϑὼν. 2. Τὸ μὲν γὰρ οὕτως ἀπρο- 
ὄπτως ϑερατεύειν οὐκ ἀσφαλὲς ὠόμην, τὸ δὲ δὴ μετὰ 

0 λογικῆς ἐπιστασίας ἀσφαλές τὲ ἅμα καὶ ῥάδιον. 8. ᾿Επεὶ 

δὲ τῷ χρόνῳ προβαίνων καὶ τε συνεισενεγκεῖν τῇ τέχνη 

ἐπειρώμην, ἵν᾿ ὅπως πρόφασις μαϑήσεως περὶ τὴν τέχνην 
ἢ καὶ πᾶσαν μὲν ἀφορμὴν λόγων εἰς ἰατρικὴν λυσιτελοῦ-- 

σαν καϑορῶν πλήρη λόγων τε καὶ παιδεύσεως, καὶ μά- 
326 λιστα οἷς ὁ περιλάλητος σοφίᾳ τε καὶ τέχνῃ Γαληνὸς ἐνέ- 

κοψε, τὴν δὲ περὶ οὔρων πραγματείαν ζητῶν μὲν ὅπως 
ἂν ἀσκήσαιμι καὶ αὐτός, ἀπορῶν δὲ βραχέα τινὰ οὐκ οἶδ᾽ 
ὅπως σποράδην στερὶ τούτου διορισαμένων τῶν τῆς τοιαύ- 
φῆς τέχνης ἐξεταστῶν, αὐτὸς μὲν τοῖς καϑ᾽ ἑκάστην ὁρω-- 

30 μένοις ἐπί τε τῶν ὑγιαινόντων καὶ νοσούντων, βραχέων 
δὲ πάνυ προσεπιλαβόμενος ἀρχῶν προσέχων τε καὶ τοῖς 
λόγοις ἀντεξετάζων καὶ τὰς νομιζομένας ἀποδιδοὺς αἰτίας, 

κατὰ βραχύ τὸ προυχώρουν καὶ οἷός τε ἦν ἤδη καϑαρώ- 
φερον ἀπὸ τῆς τῶν οὔρων ἐπισημασίας κρῖναι. 4. ᾿Εἰπεὶ 

386 δὲ τῷ χρόνῳ τὰς εὑρήσεις ἀληϑευούσας πάνυ ἑώρων ἔγνων 
φε τὰς αἰτίας ἀδιωαπιτώτους ἐξευρῆσϑαι καὶ τοῦ λοϊποῦ 
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ὥσπερ ἀπ᾿ ἀγαθῶν τινων προυχώρουν ἀρχῶν, ἐπὶ τε τὸς 
διαγνώσεις καὶ προγνώσεις, οὐκ ὀλίγα τῆς τὸ περὲ σφυγμῶν 
εἰς τοῦτο 'λυσιτελουσάσης πραγματείας καὶ τῶν λοιπῶν εἴς 
τε διάγνωσιν καὶ πρόγνωσιν τοῖς «ταλαιοῖς ἐγγεγραμμένων 

ἀνδράσιν , ὅϑεν δὴ συνεισενεγκεῖν τε προϑέμενος, ὡς εἴς 5 
ρηται φῇ τέχνῃ , ἐπεὶ κατὰ τοῦτο μᾶλλον ἐνδέουσαν τὴν 

ἰατρικὴν ἑώρων, ἐπικεχείρηκά τὸ καὶ ϑεοῦ διδόντος εἰς 
“τέρας ἤγαγον. 

Κεφ. υη. ᾿ἘΕπίλογος ἐν ᾧ καί τις ἀξίωσις πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇ 
πραγματείᾳ ταύτῃ. : 10 

1. Κἂν μὲν οὖν λυσιτελεῖν δόξῃ ὁ λόγος κάμνουσί τε 
καὶ ὑγιαίνουσε ἀνθρώποις εἷς τῆς ἀληϑείας ἐχόμενος, ϑεῷ 
ἢ χάρις τῷ τῶν ἀγαϑῶν παροχεῖ καὶ ἡμῖν οὐκ ἂν εἰκότως 
ἔγκλημά τι ἀπαιδευσίας προσάψειεν. 2. Εἰ δ᾽, ὃ παϑεῖν 

ἐνδέχεται, καί τι τοῦ προσήκοντος διημάρτομιεν, αὐτὸς ὁ ι5 

φὴν τοῦ λόγου ἐξευρηκῶς ἁμαρτίαν παριὼν δειξάτω καὶ 

ἀὠποδειξάτω καὶ στέρξαιμιεν ἂν ἡδέως περὲ τὰ μέγιστα 
ὀφϑέντες διαστεσιτωκότες τοῦ δέοντος. 8. Τάχα δ᾽ ἂν καὶ 

χάριν δοίημεν, εἰ ἡμῖν τὸ βέλτιστα προμηϑευομένοις 
ὑποσκάζων πῇ ὁ λόγος καὶ ἡμῖν προσάπτων οὐκ ὀλίγον 30 
ἔγκλημα εἰς γνῶσίν τε ἔλϑη καὶ τὴν ἀνήκουσαν ἀπολάβῃ 
διόρϑωσιν. 4. Καὶ τὸ μὲν οὖν τὰ πάντα γράφειν καϑ' 
ἕκαστον ἡμῖν τὸ δυσχερὲς ἐνομίσϑη καὶ ἄλλοις οὐκ. ἂν 
ὀφϑείη ῥάδιον. ὅ. ᾿«“4λλ᾽ οὐχ ὅτε ἡμεῖς τὸ πᾶν τῆς τέχνης 
συνελόντες ἔσχομεν. 6. Πολλοῦ γὰρ πάνυ τοῦτο ἦν 25 
ἡμῖν ἄξιον καὶ ταῦϑ᾽ ὧν εὐχόμιεϑα τυγχάνειν ἀκροαταὶ 
μικροῦ τὸ πᾶν περὶ τὴν τέχνην οὐκ ἐμσεεριειληφότων, ἀλλ᾽ 

ὅτι τὰ μὲν καϑόλου βραχυτέροις λόγοις ἐμετεριεχόμνενα 
ῥάδιώ τὸ ἐξελθεῖν καὶ πρόχειρα, ἐξαγγεῖλαι. . Κἀν τι καὶ 
ὑποδιαιροῦντας ἐξετάζειν δέῃ, μέχρε μὲν ἂν τινος ὁ λόγος 30 
ἀβιάστως προβαίη. 8. ᾿Επειδὼν δ᾽ εἰς τὰ εἰδικώτατα καὲ 
μερικὰ καταντήσῃ, τοῦ περαιτέρω βαίνειν ἀπέχεται, αὖ- 
σφῶν μὲν τῷ τοῦ ἀπείρου λόγῳ συνδιανεμομένων, τοῦ νοῦ 

δ᾽ ἐξαποροῦντος ἐντεῦϑεν καὶ περαιτέρω βαίνειν, ὥς ἔοι-- 
κεν, 9. ᾿ῺὩς ἡμεῖς μέν, ὅσα δῆτα ἐνεδέχετο φώναι, πεερί 35 

τε χυμάτων καὶ παρυφιοταμένων εἰρήκαμεν ἐν πᾶσι τὴν 
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ἀληϑείαν ὡς οἶμαι σπουδάζοντες. 10, Κἀν τε δὲ δόξῃ 

τῶν ἀξίων λόγου εἰς προὔσιτον λελεῖφϑαι καὶ τοῦτο οἶμαι 

τῇ δυνάμει ἐμιιεριέχεσϑαι. 11. ᾿Επεὶ δ᾽ ὁ λόγος πρὸς 
δυγνετοὺς ἐχδέδοται, τἀχ᾽ ἂν καὶ οὗτοι τοὺς ἐφ᾽ ἐκάστης 

ολόγους ἐντεῦϑεν ἐξησκηκότες, ῥᾳδίως μὲν ὧν γνοῖεν, ὅσα 
τε συμπλέκεσθαι δύναται καὶ ὅσα μή, ῥᾳδίος δὲ ἐκ «τού-- 

τῶν ὥσστερ χειραγωγούμενοι καὶ τὰς ἐπὶ τοῖς συμυτεδτελεγμυέ-- 

ψοις ἀποδιδόναι πρόχειροι γένοιντ᾽ ἄν διαγνώσεις φὲ αὶ 
σπρογνώσεις. 13. "μοὶ γὰρ ἔργον ἔδοξεν αὖϑις τὸν λόγον 

ι ἀναλαμ βάνοντι τὰ δέοντα, συμιτιλέκειν᾽ καὶ τοὺς ἐπὶ τού-- 
τοις λόγους ἀποδιδόναι. 18, Καὶ ὃ μὲν παρὼν λόγος εἷς 

ἀπαρχή τις ἔστω τῇ τέχνῃ, τοῖς δ᾽ αὐτὸν ἀσκήδουσιν εἴη 
φιγνὸς ἐντεῦϑεν ὠφελείας ἀπόνασϑαι. 14. Τῷ δὲ πιρὸς τὸ 
φιλάψϑρωσιον ἀφεωρακότε τῆς τέχνης καὶ τὰ λυσιτελήσειν 

ι δόξαντα συνεισενεγκόντε (τῶν μὲν ἐπ τῆς τέχνης καλῶν 

ἀπολαύσαι, συνεισενεγκόντι), καὶ εἴ τι ἕτερον δοκοίη λεί-- 

σεῦϑαι, καὶ ὃ τὰ μάλιστα λυσιτελεῖν πέφυκε διά. τὸ πιρό- 

οψνώσιν καὶ ϑερασεείων φὧν ἐπ᾽ ἀνθρωπίνοις συμβαινόντων 
σώμασι κάμνουσι, τῶν δὲ: πάντα μιὲν ἑαυτοῖς συδριστοιοῦ-- 

»οοἡθένων εἰδέναι, ζηλοσυπούντων δέ, εἴ τε δόξῃ, {ις συνεὶς-- 

ἐνεγκεῖν τῷ βίω χρήσιμον «ὡς ἐχτόπους. διαφυγεῖν γλωδ- 
σαλγίας. 1ὅ. Φίη δὲ καὶ φαρμιάκον ἐξευρεῖν -ἀνταταϑοῦν 
ἀοιούτοις πάϑεσιν, ἵνα μὴ καὶ γλώσσαις ἄλλων ἐκλαβώ-- 

μεϑὰ κινδυνεύειν, 16. Πάχα δ᾽ αὖ καιριώφαφόν φ8 καὶ 
"5 φαρμακωδέστατον ὀφϑείη πρὸς σαὔὕτω φάρμακον πρὸς ϑεὸν 

μὲν οὐκ ἀγεννὴς πεποίϑυησις, πρὸς δὲ τοὺς ἐντυγχάνοντας 
τῶν ἀνθρώπων μδιεριότης φρογήματος, αὐτῶν δὲ τῶν λό- 

γων ἀκριβής τις ἐπείσκεψις. 

᾿ 
] ᾿ 
Ι 
᾿ 



“5 Τὴν βλεπτικὴν αἰύϑῆσιν ὀξύνει πλέον᾽ 

τ 

Π. 

Τὰ τὶ ᾿ 

κ" ἐν ὐδὰ ΛΟΓΙΩΊΑΤΟΥ ΨΕΛΔΛΟΥ 

ΠΕΡῚ ΛΟΥ͂ΤΡΟΥ. 

Πολλῶν τὸ λουτρὸν αἴτιον δωρημάτων. 
Χυμὸν κατασπᾷ, φλέγματος λύει στάχος" 
“Χολῆς περιττὸν ἐκχεγοῖ τῶν ἐγκάτων" 
Χυμιοὺς καϑαίρει, [τὸν] χνησμοὸν ἀποτρέπει. 

“Τὴν. γλῶτταν εὐκίνητον εἰς λόγους ἔχει" 
᾿Ωτῶν᾽ καϑαίρει τοὺς πεφραγμένους πόρους" 
᾿Μνήμην 'φυλάττει,, τὴν δὲ λήϑην ἐκφέρει" 

Θυμηδίαν ᾿ τε καὶ παράπλησιν φέρει" 

ν᾿ Ἵ 10 7 ἃς ϑελξιπίκρους χνισμονὲς καταστέλλει" 

Τρανεῖ. δὲ τὸν νοῦν σπιρὸς νοήσεις εὐθέτους. : 

Ὅλον «τὸ σῶμα πρὸς κάϑαρσιν λαμσερύνει,. 

ἜΑ, 

Ὀλθλτιϊ 

ἈΝ 
Ψυχῆς τὰ κάλλος, προξενεῖν συλέον λάμσεξεν,, Σ 

Τοῖς εὐσεβῶς μάλιστα τούτῳ χρωμένοις ὐκεν 
15. Δὲ ἀσϑένειαν σαρκίου πολυνόσου. 

«Ἱούεσϑαι τοίνυν εὐσεβῶς καϑως ϑέμις ἡ 

Μὴ σπαταλικῶν καὶ γὰρ ἐγγὺς ῇ κρίσις, 

ν1.} 

[Ὁ δ 
᾿Αὐν ὑκὰςς 

᾿Αλλ ὡς μοναχῶν φαρμάκῳ. κεχρημένη. οὐδὸν 

Οὕτω γὰρ εὗρε Σολομὼν εὐμηχάνως 

0 1ν ἰδίαν τε καὶ παράκλησιν φέρων ὁ 
Σκάφαις βροτοῖς πρὴν ἀφρόνως λελουμένους. ὦ 

13 
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ΤΠ. 

τ ὦ ρα ρα 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂. 

! 

1. Τροφὴν καὲ πόσιν οὐ χρὴ προσφέρεσϑαι πολλάκις, 
δ φῆς ἡμέρας, ἀλλὰ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ἀρίστου, ἐν δὲ τοῖς 
ἑσπερινοῖς δείσενοις οἴνου ποτηρία δύο ἢ τρία σὺν ἄρτῳ 
βραχεῖ ὡς ἄν ὑπαναϑυμιῶσιν ἐπὶ τὴν “μεφαλὴν τς ὑπνώ-- 

δεις ἀναϑυμιάσεις μιφερίας καὲ ὑποσύρηται, πρὸς τοῦτον 

ἠρέμα ὃ χρώμενος καὶ μὴ κάμνῃ ἀὐπνῶν ὑσιὸ τῆς παν- 
τοφελοῦς ἀδεισνίας. 2. Τό γε μὴν πολλάκις τῆς ἡμέρας 

ἐσϑίειν καὶ πίνειν κάματον “σταθέχει τῇ φύσει ἐν τῷ στολ-- 
, 3 ᾿ : γ Γ ᾿ ΕΟ Ὑδν τὺ ὑεῖ) ᾿ 

λάκις. ἀναγκάζεσθαι ταύτην σιέσιτειν καὶ ἐσυὶ ἠσπειιπέπτοις 
] 

ὠμαὲ δέχεσϑαι καὶ ἢ μοχϑηρῶς πέπτει ἢ τελείως ἀπεσιτεῖ 
καὶ ἀμφοτέρωϑεν ἀδικεῖ. 8. Τὸ δὲ ἐςπιδειπνεῖν ὀλιγοδεῶς ' 

τδωῶς δίσοομνεν ἀγαϑὸν ὑπὲρ τὸ φελεώς ἀδεισυνεῖν, ἀλλὰ καὶ δὲ 
ἐκεῖο, ἵγαὰ “μὴ προσεσϑίσας ἑαυτὸν ὁ ἄνϑρωσος φῇ κατὰ 

τὴν ἑσπέραν σιαντελεῖ ἀπαστείᾳ ἀνάγχης ποτὲ ἢ ἐκ νόσου 
ἢ ἐκ πείνης τυχὸν κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν τραφῆναι ϑυσχε- 
ράνει μεγάλως τῷ καιρῷ τῆς πέψεως τοῦ στομάχου ἀγνοής- 

Ὁ σαντος ἤδη ἐκ μακροῦ χρόνου τὴν τοιαύτην τροφὴν καὶ 
πέψιν. 4. "Ἔσται δὲ καὶ τὰ λεχϑέντα ἐσιδείσευνεια “τοτήρια 

ϑερμεὲὰ καὶ μέτρια, ἵνα καὶ μὴ τῷ ψυχρώ ἀδικία τις ἐγγέ- 
γνηται τῷ στομάχῳ κατὰ τὴν γυκτερίνην πέψιν ἢ τῷ πολλῷ 
πλημμύρα ὁμοίως ἀδικοῦσα καὶ αὐτή. ὅ. "Εσται καὶ ἡ 

[25 φροφὴ τοῦ ἀρίστου εὔχυμος. εἰ δὲ καὶ περί τινα τῶν 

μοχϑηροτέρων ὀρεχτιᾷ ὅστερ ἡμῶψ διαιτώμενος κατὰ τὴν 

αὐτὴν αϑαν καὶ τράπεζαν συγκεχωρήσϑω σιροσφέρεσϑαε, 

ταΐτα καὶ μη ἐν διαγέροις τύς ἡμέρας χρέγοις. 6. Κατὼ 
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ταὐτὸν γὰρ τοῖς εὐχύμοις τὰ μὴ τοιαῦτα ὡς ἐν μιᾷ χύτρᾳ 
τῇ γαστρὲ συμβληϑέντω καὶ τοῖς εὐσέπτοις τὰ ἐναντία, 

εὲ συνεψηϑήσεται ὡς τῆς φύσεως ὅλης εἰς αὐτὰ ἀπασχο- 
ληϑείσης ἅπαξ ἀκμαίας, οὐκ ἂν ἀδικήσωσιν. ἢ μικρόν. 

ἡ. Τοῦτο δὲ ἐξακουσϑήσεται καὶ εἰς τὴν σόσιν τήν .-εὍ 

ἀγαϑὴν καὶ μὴ τοιαύτην τυχόν. 8. Ψυχρὸν δὲ ποτήριον 
ὃν ἢ δύο ἐν τῷ μεταξὺ τῆς ὅλης τροφῆς “τοῦ ἀρίστου ἐκ- 
πίῃς, εἰ τῇ ψυχροσποσίᾳ χαίρει σου τὸ σῶμα, χειμῶνος μὲν 

᾿ἀὐσποχλιαινόμενα, ϑέρους δὲ κρυερά. 9. ᾿Ακράτου δὲ ὕδα- 

φος οὐ γεύσῃ, πλὴν εἰ μὴ ἐν τῷ ϑέρει μόνῳ, καὶ ψυχρο- τὸ 
φέρου τηνικαῦτα διὰ τὴν ἀλέαν τῆς ὥρας καὶ τὸ γεννώμε- 
Μὸν τότε ϑερμὸν αἷμα καὶ τὴν χλωρὼν χολήν. 10. 4ύο- 
σδσῖτον γὰρ τὸ ὕδωρ καὶ δύσπορον εἰς οὖρα καὶ νεφροὺς 

καὶ στόμαχον ζυμοῖ καὶ ἄτροφόν ἐστι, ὧν τὰ ἐναντία ὁ 
οἶνος αὐχεῖ, καὶ μᾶλλον ὃ χρηστός. 11. Καματοῖς χρῶ ι5 
σιρὸ τῶν σιτίων, τοσοῦτον ὡς ἱδροῦν συμμέτρως, ἵνα ἐκ 

τοῦ διαφορεῖσϑαι καὶ διαπνέεσϑαι τὸ σῶμα ἀσμένως τὴν 
«τροφὴν καὶ τὴν πλήρωσιν διὰ τὴν κένωσιν οὐχ ὡς ἄχϑος. 
καὶ μὴ μόνης τῆς διὰ τῶν ἀδήλων σπεόρων κενώσεως φρόν-- 
φιζε, ἀλλὰ καὶ τῆς διὰ τῶν ἐνδήλων μάλιστα. 12. Μετὼ :0 
δὲ τὴν τροφὴν χρῶ μιετρίοις περιπάτοις ὡς ἂν ὑποχαλῶν- 
σαι τὰ σιτία, μι μὴ ἄλμασε καὶ ἀτάκτοις κινήμασιν ἧ κραυ- ᾿ 
“γαῖς, ἵνα μη) ἀναβράσσωνται. 18. Μετὰ δὲ τοὺς τοιούτους 

στεριπάτους ὕπνῳ συμμέτρῳ χρῶ μεσημερινῷ καὶ μᾶλλον 

ἐν ταῖς μείζουσε καὶ ϑερμοτέραις τῶν ἡμερῶν. 14. ᾿Εν 55 

᾿ μὲν τοῖς ὑποστρώμασι καὶ τοῖς ὕπνοις σπτῶσι δεξιοκοιτῶν 

κάϑευδε καὶ ἐπὶ τὸ ἧπαρ ἀνακλίνου" οὕτω γὰρ ἡ πέψις 
“χρηστοτέρα γίνεται καὶ ταχυτέρω, ὡς τοῦ ἥπατος κάτωϑεν 
μὲν ϑαλπομένου τοῖς ὑποστρώμασιν, ἄνωϑεν δὲ τοῖς ἐπιε-- 

σίσστουσιν αὐτῷ σπλάγχνοις. 1ὅ. ᾿Η ἀριστερὰ δὲ κατά- 30 

κλισιὶς τότε καὶ μόνη χρησιμωτάτη, ὅτε ἐκ πολυφαγίας ἢ 
καὶ πολυποσίας βαρύνονται τὰ στιλάγχνα καὶ ὁ στόμαχος 
καὶ εἰς ἔμετον ἀνακινοῦνται: 10. ᾿ἄρκεῖ γὰρ τότε τῷ 
ἥπατι τὸ βάρος τῆς τροφῆς χαὶ οὐχὶ καὶ τοῖς σπλάγχνοις 
ἐπιβαρυνϑήσεται. παρεγεχϑήσονται δὲ ταῦτα ἐπὶ τὰ ἀρι- 35 

᾿ στερὰ καὶ τὶ τοῦ πλήϑους τῆς τροφῆς καὶ τὸ ἧπαρ κου- 

ἡψισϑὲν στνέξει.. 17. Ἢ δὲ γί δεῖται ἡσυχίας καὶ χρό-- 
185 
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γου, ἡσυχίας δηλονότι. τῆς. ἀπὸ πιμήσδων. καὶ ἀλμάτων καὶ 
δρόμων καὶ βοῆς ἴσως, τὸ δὲ χρ ὄψον, προσετέϑη διὰ τὸν 
ὕπνον, ὡς μὴ βραχὺν εἶναι αὐτόν. ἀλλὰ ἄρλεον." γίνεται 
γὰρ καὶ ἐν ἐγρηγόρσει πέψις. ,. ἀλλὰ μοχϑηρά.. .18, Ὑπα- 

ὅ γωγῆς γαστρὸς φρόντιζε ὡς ἅπαξ τῆς ἡμέρας καὶ τῆς 
νυκτὸς ὡσαύτως εἰ μὴ πλέον ἀποσκυλαβίξετας ταὐτὴν καὶ. 
εἰ μὲν ὁ στόμαχος μὴ ἀντιπράττει διὰ τροφῶν ὑγῥονέρων 
καὶ πόσεων ὑπακτικῶν συνεργεῖ τῇ ἐκκρίσει τῆς γαστρός. 
19. δὶ δ᾽ οὖν διὰ τῆς ὑποκάτωθεν συνεργείας, φλεβοτο-- 

τὸ μίας χρῶ. εἰ μὲν στολύαιμὸς ἔσται, συχνότερον" εἰ δ᾽ οὖν 
χρονιώτερον, καὶ τὴν κρανιακὴν μάλιστα τέμνε κατὰ τοὺς 
ἀλεεινοὺς καφοὺς καὶ ϑερμουὺς διὰ τὸ ἐν τούτοις μᾶλλον 
τὴν κεραλὴν πάσχειν. 30. ᾿Εν δὲ τοῖς κρυεροῖς καὶ χϑι-- 
μερινοῖς χρόνοις τὴν μέσην καὶ καϑόλου διὲ φὸ ἐν τού-- 

" - - Γ ιόφοις μᾶλλον τῷ ἄλλῳ σώματι συμβαίνειν τὰ παάϑη καὶ 
τὰς πλευρίτιδας ὑποπτεύεσϑαι. 21. Γινέσϑω σοὶ δὲ ἡ 
φλεβοτομία καὶ μετὰ ἔκκρισιν γαστρὸς καὶ τοῦ στόματος 
ἐπικράντου ὄντος καὶ ἀδάκνου. 22. Τοῖς δὲ λουτροῖς, 
σφυκνότερον μὲν χρῶ, ἐὰν ὑποξήρου τενύχηκας σώματος" 

20 δὲ δὲ πλαδαροῦ καὶ ππληϑωρικοῦ σπανιώτερον καὶ τῆς γα-᾿ 

στρὸς καὶ τοῦ σώματος, ἐχόντων, ὡς ἐπὶ τῆς φλεβοτομίας. 

εἴπομεν. 38. Μὴ πάνυ δὲ ζέοντα ἔστωσάν σοι τοὺ λου- 

τρικὰὶ ὕδατος, ἀλλὰ συμμέτρως" ὃ γὰρ δύναται τὸ ψυχρόν. 
᾿ - » Ι͂ Γ᾿ » 

ὕδωρ ἐν τῷ σώματι, σοῦτο καὶ τὸ σφοδρὰ ϑερμὸν. καὶ 
"ὅρα τὸ σκύτῃη πῶς παταπυυχνῶσαι ταῦτα ϑέλοντες οἱ τῶν 

τοιούτων τεχνίται ὑπερζέουσιν ὕδασιν ἐμβαπείζουσι.. 

24. Πυκνωϑέντων δὲ τῶν σφόρων τοῦ σώματος φοῖς λίαν. 

ϑερμολούτροις, οὐδὲν ἔσωϑεν περιττὸν ἢ μοχϑηρὸν διατὶ 

πρΡέεται ὃ κατόρϑωμα τῆς ϑερμολουσίας καὶ. δι ὅτεξρ αὕτη 

30 σπουδάζεται. 3ὅ. ᾿“4λλὰ καὶ καταχλίσει μετὰ τὸ λουσρὸν. 
καὶ “τεριϑάλψει τῶν ἐκκλινιδίων ἱματίων καὶ ὕπνῳ χρῷ, 

ὥστε καὶ ἱδροῦν τὸ σῶμα δαψιλέστερον. ὁ γὰρ τοιοῦτος. 
ὕπνος καὶ ἱδρώς φῆσιν τὰ περιντὰὶ μὲν ἐπικρίνει, τὸ ὠμὸν 
δὲ σιέπιτει. 230. Καὶ μετὰ δίαιταν δὲ πεφυλαγμένην καὶ 

3 χρηστὴν τὴν μετὰ τὸν τοιοῦτον ὕστνον εἶ πάλεν ἐφυπνώς-. 
σεις καὶ πάλιν ἐφιδρώσεις ὑπερκαϑάρσιον σχεδὸν ὅτε οὖν 
ἄλλο ἐγένετό σοι ἥ ὠφέλεια. 327. Καί, οὐδὲ τῶν ποτῶν, 

᾿ 
Ι 
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᾿|βοηϑημάτων. δεηϑήσῃ οὕτω λουόμενος καὶ οὕτω φλεβο- 
᾿σομούμενος καὶ ὑγιαινῶς διαιτώμενορ". : ὅπερ δὲ ἐπὶ τῆς 
᾿ϑερμολουσίας εἴπομεν, τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς ϑερμοποσίας 

͵ λέγομεν, ὅτὶ οὐ δεῖ καὶ ταὐτὴν πάνυ ζέουσαν εἶναι. 838, Τὰ 
Τ αὐτὰ γὰρ ἐντὸς ἐν τοῖς σπλάγχνοις καὶ αὕτῇ κακουργήσει 5 

ἅσεερ ἐκείνη ἐκτὸς ἐν τῷ σώματι καὶ τὸν στόμαχον ὑυν- 
ιἄγξει καὶ οὐκ ἐάσει τὸ οἰκεῖον ἐνεργεῖν, ἐλευϑέρως. 

129. Περιφρύξει δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ γαστρὶ περιττώματα καὶ 
βλάψει τῇ. αὐτῶν ἐποχῆ" διὸ ἔστω μέση καὶ ἡ ϑερμοτιο- 
σία Καὶ εὐκεκρωαμέψη καὶ τὰ μεγάλα ὀνήσει. 80. Συμιβαΐ-- τὖ 
γεὶ δὲ εἰς ὑγείὰν καὶ ἢ ὀλιγοσοσία, ὅτι καὶ τῇ πέψει συν-- 
εργεῖ τῇ τὸ ἑαυτῆς" ἐπεὶ καὶ τὰ ὑγρὰ πέπτονται καὶ 
οὐπέπτονται μὲν καὶ ταχυπεσιτοῦνταϊ ὡς τὸ εἰκὸς τα 
ὀλίγα" ἐναντίως δὲ συμβαίνει ἐπὶ τοῖς πολλοῖς καὶ τῇ τῆς 

ἱ τροφῆς. 831. Εἰ γὰρ ἡ ταύτης πέψις ἕψησίς ἐστιν ὡς ἐν ι5 
χύτρᾳ τῇ γαστρί, ἡ δὲ ἕψησις τῇ πολλῇ πλημμύρᾳ παρ- 
εμιπιοδίζεται καὶ μᾶλλον φῇ ψυχρᾷ. 83. Βραδύνει γὰρ 
αὕτη τε ζέσαι καὶ τῷ ἑψομένῳ βρώματι τὸ ὅμοιον ἐμποιεῖ. 
ὡς βλέπομιεν γενόμενον καὶ ἐν τοῖς ἑψομένοις ἐν ταῖς 

ἑστίαις. 38. Πάντως ἡ πολυποσία βλαβερὸν" τοὐναντίον 20 

δὲ ἡ ὀλιγοποσία ὡς ἔφημεν. 84. Ἢ δὲ κρᾶσις τοῦ οἴνου, 
λέγω δὴ τοῦ εἰλικρινοῦς καὶ ϑερμοῦ γινέσϑω σοι οὕτω. 
κατὰ τὸ χειμέριον κίρνα τοῦτον ἴσον ἴσῳ, ἑσπέρας δὲ 

φότε καὶ πλεογεχτείτω τι ὁ οἶνος διά τε τὸ ψυχεινότερον 
τῆς νυκτὸς καὶ διὰ τὴν πέψιν" κατὰ δὲ ϑέρος μοναπλοῦν "5 

τὸν οἶνον πρὸς διπλοῦν κίρνα διὰ τήν τ86 ξανϑὴν χολὴν 
καὶ τὸ ϑερμον αἷμα καὶ ἁπλῶς τὴν ἀλεσινὴν κατάστασιν. 
80. Θέρους μᾶλλον καὶ καύματος φεῦγε τὲς δυσώδεις. οἱ- 
κήσεις καὶ ἀέρε περικεχυμένας μεμολυσμένῳ᾽ ἐκ τῆς ἐν- 
φεῦϑεν γὰρ εἰστινοῆς ἡ κεφαλὴ δέχεται πολὺ τὸ βλάπτον 
'καὶ αὖ λοιμώσεις ἐγγίνονται. 836. Χειμῶνος δὴ τὰς ψυ- 
χρὰς καὶ πρὸς βορρᾶν καὶ νότον ἀνοιγούσας ϑύρας καὶ 
παραϑύρους, ἀλλὰ καὶ παντότε τῷ οἰκήματί σοι ϑύρας 
ἀνασιεσιτάσϑαι κρεῖττον τὰς πρὸς ἀπηλιώτην καὶ ζέφυρον, 
τὸν ἑωϑινὸν δηλαδὴ καὶ δυτικὸν ἄνεμον διὰ τὸ ἡμέρους 3: 
φούτους καὶ κεκραμένους τπεγεῖν. ; 

) ᾿ 
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Περὶ τῆς κατὰ τὰς πέσφήφηνς ὥρας διαίτης. 

1. Τῷ χειμῶνι συλείοσι δεῖ κόποις χρῆσϑαι καὶ πλειόνα 

ἐσϑίειν ἔαρος ἢ δι᾽ ἐμέτων. ἢ διὰ γαστρὸς, κενγοῦσϑαι ἢ 
διὰ φλεβοτομίας " ϑέρους ἀνάπαυσις τῶν πόνων συμφέ- 

δ θέ, ἐλάττωσις τῆς τροφῆς, ψυχροτέρα τροφὴ καὶ ὕδροπο- 

σία. 2. ΤῸ φϑινόπωρον ἀνώμαλον καὶ παντοδαπες φύει 

ψόσους" χρὴ οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις πεφυλαγμένως διαι- 

φᾶἄσϑαι, φεύγειν τὰ ψυχρά, ὁπωρῶν μὴ ἐμπίπλασϑαι, 

συχᾶ δὲ καὶ σταφυλὰς σιρὸ τῶν σιτίων ἐσϑίειν,. μή ψυ- 
10 χρονέρου φότε χενο μένου τοῦ ἀέρος ϑερμαίνειν. «ο σώμα, 

μετὰ δὲ σὴν ἰσημερίαν χκεγώσει χρῆσϑαι. μιᾷ τὧν εἰρημέ- 
γὼν ἄνωϑεν, ἵνα μὴ περιστὸν τί κατασχεϑὲν ἐν τῷ χει- 

μιῶνι γένηται λυπηρόν. ἷ 
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Ἐ Στεφάνου ᾿Αλεξανδρέως οἱκουμενεκοῦ φιυλὺ- 
'σόφου καὶ διδασκάλου τῆς μεγάλης καὶ ἱερᾶς Υ 

φέχνης. Περὶ χ χρυσοσιοιΐας Πράξις σὺν 

ϑεῷ σερὼ τή. δα και ΠΡ 

᾿ 

Θεὸν τὸν πάντων ἀγαϑῶν αἴτιον καὶ βασιλέα τῶν" 
ὅλων, καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκλάμψαντα μο- 
νογενῆ υἱὸν οὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι ὑμνήσαντες, καὶ τὸ 
τῆς αὐτοῦ γνώσεως λαμφϑὲν ἡμῖν καϑυκετεύσαντες, τῆς 
ἐν χερσὶ πραγματίας, τοῦδε τοῦ συγγράμματος ἀπαρξώ-: 1 
μεθα τὰ κάλλιστα δρέπεσϑαι, καὶ τὰ ἀληϑῆ ἀνιχνεύειν. 

ἐπιστωσάμεϑα. νυνὶ δὲ ἐκ τῆς ἀληϑοῦς φυσικῆς ϑεωρίας 

κατασκευαστέον τὸ προβλημα" ὦ φύσις ὑπὲρ φύσιν “νε- 
κῶσα τὰς φύσεις, ὦ φύσις ὑπὲρ αὐτὴν γινομένη οἰκονὸ- 
μἰηϑεῖσα, ὑπεραίρουσα καὶ ὑπιρβαίνουσα τὸς φύσεις, ὦ τὸ 
φύσις μία καὶ ἡ αὐτὴ ἐξ αὐτῆς τὸ πᾶν φέρουσα καὶ ἀπο" 
πληροῦσα, ὦ ἕνωσις πληϑυνομένη καὶ διάκρισις ἡνωμένη, 
ὦ ἡ αὐτὴ καὶ οὐκ ἄλλη φύσις, ἐξ αὐτῆς τὸ πᾶν. ἀποσώ-: 
ζουσα, ὦ ὕλη ἀῦλος τὴν ὕλην σιαϑθανόνυν, ὦ φύσις φύ- 

σιν νικῶσα καὶ τέρπουσα, ὦ φύσις οὐρανίη τινευματεκηὴν" 
ἀποστίλβουσα ὕπαρξιν, ὦ ἀσώματον σῶμα, τὰ σώματα 
ἀσωμιατοποιοῦν, ὦ σελήνης διαδρομὴ τιᾶσαν τὴν διακόσμη.-- 
σιν “εριλάμπουσα, ὦ γενικώτατον εἶδος καὶ εἰδικώτατον' 

γένος, ὦ φύσις ἀληϑῶς ὑπὲρ φύσιν νικῶσα τὰς φύσεις, 
ποῖα φύσις εἰπέ, ἥ ἐξ αὐτῆς ἑαυτὴν οἰκείως αὖϑις ἀσσπτα-- 25 
ζομένη, ἤτοι ἡ τὸ ἄπυρρον φέρουσα ϑεῖον καὶ πυρίμαχον 
ἔχουσα τὸν «τόνον, ἡ πολυώνυμος ἰδέα καὶ πολύειδος 
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ἐπωγνυμία, ἡ ἔμπειρος φύσις τὸ καὶ ἐξάπλωσις, ἡ πολλύ- 
χρωμος ἐξανϑίζουσα ἴρις, ἡ τὸ πᾶν ἐξ ἑαυτῆς ἀνακαλύ-- 
φφοῦσα, ὦ φύσις ἡ αὐτὴ καὶ οὐκ ἐξ ἄλλης τὴν φύσιν δια-- 
φαίνουσα, ὦ ὅμοιον ἐξ ὁμοίου ἀναφαῖνον, ὠχεανίζουσα 

5 ϑάλασσα ποικιλοχρώους ἀναϑυμουμένη μαργαρίτας, ὦ 

σύλληψις τετρασωμίας ἐν ἐπιπέδῳ ὡραϊζομένη, ὦ τριττῆς 
φριάδος ἐπίγραμμα καὶ δλικῆς σφαγίδος ἐξάρτισμα, ὦ 

μαγνησίας σώ μὰ δ ἧς τὸ πᾶν ἐπιφέρεται μυστήριον. ὦ 

χρυσόρροφον οὐ θαγίης κάμα,. καὶ ὠργυρόλοφον ἐκ ϑαλάσσης. 
10 ἀναπεμπόμενον πνεῦμα, ὦ ἀργυροϑώρανον. ἔχουσα. χιτῶνα; 

καὶ χρυσρξώμιον κομιίξουσα βόστρυχον, ὦ ̓ σοφωτάτωνν ἐν-- 

γοιῶν καλὴ γυμνασία, ὦ, ϑειοτάτων ἀνδρῶν σοφὴ παντ-- 

οὐυργία: ὦ ἀμυήτων ἀγϑρώπων ἀνεξυχνίαστον πέλαγος, 
ὦ κενοδόξων ἀνδρῶν. σιροπαταλαμβανομένη ἀπειρία, ὦ 

15 ὑπερηφάνων μερόπων ἀναϑυμουμένη. ἔξαψις, ὦ εὐσεβῶν 

ἀνθρώπων ἀπερικάλυπᾶος ἁφή, ὦ ἐναρέτων ἀνδρώψ ϑεω- 

θοειβνένη. ὄψις, ὦ πρακτικῶν, φιλοσόφων ἠδύτογοον ἄνϑος, 

ὦ «ελεία͵ μονοειδὴς. ποσκεὺή, ὦ σοφίας. ἐρψάν, ψορσύνϑε- 
τον. φέρουσα κάλλος, ὦ πᾶν ἐκ μιᾶς οὐσίας τὴν τοσαύτην. 

30 αὐγὴν ἐξαστράπτουσα," ὥ. 'σολήνη;. ἐκ -τὸῦ. ἡλιακρῦ! φωτὸς. 

φῶς: ὠπολαμβάνουσα, ὦ μία φύσις ἡ, αὐτή, Ξαὶ οὐκ ἄλλη 
φύσις, ψέρπουσος καὶ φερομένη, ᾿ἀρα θαι καὶ πρωϊτουμένη, 

σωξομένη: “48, καὶ διασώζόυσα ἜΝ εἱμῖν καὶ τῇ στολλη ὕλῃ, 

ἑνὸς ὄντος 'φοῦ φυδιυοῦ καὶ μιᾶς. φύσεως γιμώδης τὸ πᾶν, 

25: “Ὁ ἰως: ταύτης. εἶπέ" “τοῖας; ὑμῖν τοῖς: ϑὺ φροποῦσιν ἀνατί- 
ϑημίε τὸ μέγα. σοῦτο δῶρον, τοῖς" τὴν. ἀρετὴν ἠμφιεσμέ- 

χριῤ, φοῖς ϑεωρηνικὴν πρᾶξιν κοχοσλυημένοις,, καὶ συρρακτή- 

. φ)Ψ' ϑεωρίων. ἐνιδρυμένοις: ποίας ταύτῆς, φράώσσον, 'τοιθῦΞ 

τονν ἡμῖν προμηνύων ἔσεσϑαι τὸ δῶρον. “τοίας;. λέγω καὶ 

30 οὐκ ἀστομρύψω. ὁμολογῶ «τῇς ἄνωϑεν. φωτοδοσίας τὴν; χά-:. 

ον, ἢ. παρ φτοῦ. πατρὸς σῶν. φώτων. ἡμῖν δεδώρηται. 
ἀκούσατε ὡς ἰσάγγελοι νόες. ἀπόϑεσϑιε, τὴν. ὑλώδη ϑεω- 

ρίαν. 'δατὼς τοῖς. “ψοεροῖρ. ὑμῶν. ὀφϑαλμοῖς ἐδεῖν. ἄξιωθῆτε 

τὸ ἀποκεκρυμένον, ψιυυστάριον" «ἕνος γὰρ' φοῦ φυσικοῦ χρείω, 

.- 35 καὶ, μιᾶς. φύσεως, νικώσης: φὸ πᾶν: ποίας. φαύτης," ἤδηγύμῖν 

σαφώς. ̓λελέχϑαι » ὅτε ἡ. φύσις τὴν φύσιν “έρῖσϑε χαὶ ΕἼ φύ- 

σις τὴν φύσιν πρατεῖ, χα. ἢ φύσις τὴν. φύσιν γικᾷ. φέρ-- 
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σεται μὲν ὑπὸ. τῆς ἰδίας οὔσης φύσεως, ἀρατεῖσαι, δὲ τὴν 
ἐξ. αὐτῆς ἔχουσα συγγένειαν, νικᾷ. δὲ ὑπὲρ. φύσιν. τὴν φύ- 
σιν ὅταν τὴν ἔνσωμον «ἧς οἰκονομίας. ἀποπληριώώσγ, μαιτ 

σταγωγίαν. ὅταν ἄφϑαρτον ἀποϑανατώσῃ. φὸ σῴμια.. ὅταν. 

τὴν πνϑυματωϑεῖσαν ψιδταπιομήσῃ, ̓ συμπλήρωσιν, τότε ὑπὲρ δ 
φύσιν ἔσται ᾿ϑαυμαζόμενον. ὡς πῤεύμω;. πότε πραφεῖ τὸ 
κενούμιενον, σώμα," τότε «Φφἔρσξε ὡς ἔδιον οἰκητήῤιον, τότε 

γίκᾷ ἀσωμάτως καφεμβαφεῦον. ὅλον ἐξ ὅλου. τοῦτο. γινόμε: 

ψοψ ὑπὲρ φύσιν ϑαυμαζόμενον. φί ἐϊπιὼ. πρὸς σὲ περιεατεκῆὴ 

μι υγμἡ σίου τίς “μὴ. 'ϑαυμάσει ὡὸν ἐκ σοῦ- ἀποτελούμενον, 10 

χρυσοκόβαλλον; ἐκ “σοῦ γὰρ ἐὺ “τῶν τελεσιουρχεῖται μυς. ̓ 

ὁτήριον, σὺ τεϑάρρησαι “μόνη νῆς τοιαύτης τὴν γνῶσιν, 
ἐν. σοὶ ἐφήπλωται ἡ ἀνατολικὴ αὕτη. περιλάμπουσα᾽ γερέλη, 

ὁμοδίαιτον. φέρεις ἐν σοῖ τὴν πολύμορφον τῆς. ̓ ΑἸφροδίεης. 
εἰκόνα, οἰνοχόον δὲ στάλιν᾽ διαπονοῦνψα 4ὸν πυρίβολον ἀνπμδι 
ϑρακοβάτην (τοσαύτην οὖν. ἐπιφέρουσα τὴν τηλαυγίαν 

γψὺμφιύιῶς ἑαυτὴν ἐτερικαλύπτεις» πρ ὄνάγνοΨ τῆς φύσεως, 
ἀναλαμβάνεις, μυστήριον), δείξω λοιπὸν καὶ τοῦ. 'σοῦ χατ 

ρακτῆρος τὴν λαμπιηδόνα. ἄρξομιαι τὰς πολυμόρφους ἐκεί: 
“ψὰας μηνύειν εἰκόνας. τότε γάρ σέ τιρ νοερῶς καϑυφαίνων 20 
ἔνφλογον τὴν πυρώδη ἐξανάπτει. τὴν σὴν γὰρ ϑεωρῶν 

πολύχρωμον φαντασίαν, ἀρκεῖν οὐκ εὐτονοὔμαι περιϑέων 
αὐτῆς τὰ κάλλη. δ σὸς γὰρ περιλάμσιων μαργαρίτης. ἀμαυ-- 

ροἵῖ μου πρὸς ϑέαν τὰς κόρας. ὁ σὸς ἐξανάπτων φεγγίτης . 
πᾶσαν μοὺ καταπλήττει τὴν ὅρασιν, ἡ σὴ ἀποστίλβουσα 25 
αἴγλη ὅλην εὐφραίνει μου καρδίαν, ὦ φύσις ἀληϑῶς ὑπὲρ 
φύσιν νικῶσα τὰς φύσεις. σὺ τὸ πᾶν ἡ μία φύσις. ἡ αὐτὴ 
δ ἧς καὶ σὸ πᾶν γίνεται ἔργον. περιττῶ. γὰρ ἀριϑμῷ ἤ; 
σὴ τεχνολογεῖται σαψχκοσμία" τότε γὰρ γνωρίξζη,,. ἐν" "οἷς. 
συν τότε Ἰμωγορασῳ, " ἐν οἶσε εὐὐβῶνον τότβ30 

λον δ} 

τότε οὐκ ἔναγχος κάματος, ἀλλὰ χϑυσόρρδφος Ἐπρα αὲ 

τότε οὐ πολύτροπος ἐπιτηδειότης,. ἀλλὰ “πάνσοφος. εἰγχί- 
ψριαν. τότε οὐ στέρησις τῶν ἐναρέτων ἀνδρῶν εὐρίσπεται; 59 
ἀλλὰ ἀπόλαυσις. τῶν 'φελείων ἀνδρῶν ἀναδείκνυται" ᾿φοιοῦ-- 
τος γὰρ τάν ὦ νὰ εὐψὰ περιντῷ ἀριϑμῷ, δὐρισκόμενος ὅρος. 
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οὕτως αὐτὴν ἐπιγνώσονται οἱ τῆς ἀρετῆς ἀνάπλεοι, ἀκού-- 
σατε οἱ τῆς σοφίας ἐρασταὶ καὶ εἴσεσϑε τὰ μεταλία τοῦ 
παντοχράτορος ϑεοῦ. αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ πάσης σοφίας 
χορηγός, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, φῶς, ὃ φωτίζει σιάντα ἀν- 

5 ϑρώσον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. οὐδὲν γάρ ἐσμεν, ἄτερ 
τῆς αὐτοῦ ϑεαρχίας, οὐδὲν ὅλως ἐστὶ τὸ ξητούμενον τοῦτο 
δῶρον πρὸς τὴν αὐτοῦ μακαριότητα. πιροσεγγίσατε ὦ φί- 
λοι ἀῤετῆς πιρὸς τὴν ἀῦλον ἐκείνην ἔφεσιν. μάϑετε ὡς 
γλυκὺ ϑεοῦ φῶς, οὐκ ἄξια τὰ γῦν ϑαυμαζόμενα πρὸς τὴν 

τ μακαρίαν ἐκείνην λήξιν, μόνον οἰκειωϑῶμεν αὐτῷ δι ἀγά- 

σῆς, καὶ ληψόμεϑα παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐξ ἀβύσσου ἄβυσσον 
σιηγάζουσαν σοφίαν, ἵνα δυνηϑῶμεν διὰ τῆς χάριτος τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ποταμοὺς ἀναβλῦσαι ὕδατος 

ζῶντος, ὅπως 'ϑαυμάσας τοῦ ϑημιουργοῦ τὴν φοσαύτην. 
18 σύψοῷ ὑμνήσῃς αὐτοῦ τὴν εἰς ἡμᾶς μεγάλην φιλανϑρω- 

σαν, τἰ ϑαυμάξειν δεῖ χρυσοκόραλλον εἶδος. ϑαυμάξειν 
δὲ δεῖ πλέον τὸ ἀπερίγρατιτον κάλλος" ὅμως καὶ τὸν σπό- 

ϑὸν ὑμῶν πληρώσω, ἵνα τοσοῦτον ἐρᾷν ἀξιωϑῆτε μεϑ᾽ 
Δμνωδίας ϑεολογεῖν τὴν ὑπεράγαϑον τοῦ ϑεοῦ ἀγαϑότητα.. 

Ὁ οῦ αὐτοῦ. Στεφάνου σὺν ὍΝ, Πράξεις 

δευφέρα. 

“ 

70 «ὧν ἀριϑμῶν συγκείμενον «λῆϑος ἐκ μιᾶς τῆς 
᾿ ἀτόμου καὶ φυσικῆς μονάδος τὴν ὕπαρξιν ἔχει, ἄπειρον 

αὐτὴ συντείνουσα τὴν τῶν ἀλλήλων σχέσιν, ὡς ἐξ αὐτῆς 
29 σρροσεληλυϑότα περιέχει καὶ ττερικρατεῖ. μονὰς γὰρ εἴρηται 

διὰ τὸ μένειν αὐτὴν ἀτρειιτον καὶ ἀμενακίνητον. τὴν γοὶρ 
κυκλικὴν καὶ σφαιροειδῇ τῶν ἀριϑμῶν ϑεωρίαν, ὅμοιαν 
ἑαυτῆς ἀναδείκνυσιν ἀποκατάληήξιν τῶν ὑτέντε ἀρεϑμῶν φημὶ 

καὶ τῶν ἕξ ἐκ γὰρ αὐτῶν εἰς ἑαυτὰ πάλιν" ἀνακυκλοῦνται. 
80 καὶ πᾶσα μὲν τετραγωνιχηὴ σιλευρὰ ἐξ ἰδιομήκους γινομένη 

συγγένειαν ἔχει πρὸς «ὃ ὅμοιον, ἵνα τελείαν ἀπιοκαταστήσῃ 
συμπλήρωσιν. παντὸς δὲ χύματος καὶ μορίων ἑξηκουστόν, 
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ἐξ αὐτῆς τὴν γένεσιν ἔχοντα καὶ ἀνακυκλοῦντα πάλιν εἰς 

ἑαυτὴν συστελλόμενα τὴν φυσικὴν ἀποπληροῦσι μονάδα. 
σιάσης δὲ κυκλικῆς σφαίρας τὸ σημεῖον κέντρον ἐστίν, 

ὁμοίως δὲ καὶ παντὸς τριγώνου καὶ ἐπιπέδου χαὶ στερεοῦ 
σχήματος διὰ γραμμῶν τιϑέντος, τὸ αὐτὸ συνγοείσϑω. 95 
καὶ τῆς μουσικῆς δὲ ἱστορίας οἵ τε νέατοι καὶ παρυύτσίατοι, 
εἰ δὲ ἐκ τεσσάρων, εἶδὲ ἐπὶ τρίτῳ λόγῳ, τότε τιρὸ. αὐτοῦ 
σιρόλογον εἶναι καὶ τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπόλογον, δι’ ἧς τὰς 
τοιαύτας τῶν ἀναλογιῶν συνδέσεις, καὶ διὰ πασῶν αὐτῶν 

φιρμφωμίας ἐκ τῆς τοσαύτης αὐτῶν ἀνασώξομεν μουσικῆς τὸ 

ἱστορίας. ᾿Ορφέα γάρ φησι ληχάνοντες ῥυϑιμικοῖς ἐνηρ-: 

μόσϑαι φϑύγγοις, ὧστε καὶ τῆς ὀμιοταγοῦς οὐσιῶν κινή-- 

σεως ἣ συμφωνία ὑπηχεῖται, καὶ τὴν ἀδουσαν ἐμμελῶς 

ἐχτελεῖ μελωδίαν. ἐξ ἑνὸς γὰρ τῆς τοῦ ὀργάνου ἡ τούτων 
συνίσταται κατασκευή, ὅϑεν καὶ τὴν ἔναρϑρον τοῦ σώμα- 19 
τος κατασχευὴν οἵτως διακεῖσθαι ὀστέοις τὲ καὶ ἄρϑροις 

καὶ μορίοις καὶ νεύροις, καὶ διὰ τοῦ πλήχτρου ἀναδιδομέ- 

ψού ἀέρος δίκην ὀργάνου κινοῦντος τὴν φωνὴν ἀποπέμι- 
σέσϑαι εἰς ἕν τι τῆς οὐσίας συναρμοσϑέντα καὶ ἑαυτῆς 

βίᾳ κρατούμενα καὶ συνιστάμενα " τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον 20 
καὶ τὴν τοῦ ἀέρος σύγκρασιν. δύο γὰρ ἄκρων ποιοτήτων, 
εἷς μεσίτης καὶ διαλλάκτης εὑρίσκεται, σώζων αὐτῶν τὰ 
ἑκάτερα, διὰ τὴν πρὸς αὐτὲς γειτνίασιν καὶ πολλὴν συγ- 
γένειαν.. ἀλλὰ καὶ τῆς σφαιροειδοῦς καὶ ἀπλανοῦς ταύτης 
τῆς τοῦ πόλου κινήσεως, ἐκ τῆς τοῦ ὑπὲρ .γῆν ἡμισφαι-- 25 
οἰου παρὰ τοῦ ὁρίζοντος τὸν ἐγκόσμιον τοῦτον καὶ δια- 
φανῆ πόλον, καὶ τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς ἐκ τῆς πᾶσι τούτοις 
ἐπιχορηγοῦντος τὰ φῶτα καταυγάζξει. ἐξ αὐτῆς γὰρ οὐ μό- 
γον οἱ ἀστέρες τὴν τοῦ φωτὸς μετέχουσι τάξιν, ἀλλὰ καὶ 
ἡ τῆς σελήνης ἐπιφάγεια τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς ἐπιλαμιββάνουσα 30 
αὐγήν, φαίνει τε πᾶσαν τὴν νυκτερινὴν λαχοῦσαν δᾳαδου-: 
χίαν. καὶ ἕξεις πάντα ἁπλῶς εἰσεῖν τὰ τοιαῦτα ἐκ τοῦ 

ἑνὸς αὐτῶν καὶ πρωτίστου τὴν οὐσίαν εἰληχότα, σώζουσι 
τὰ τῆς φύσεως καὶ ἀποτιληροῦσι ϑεωρίας. καιρὸς ἂν εἴη 
λοιπόν, τὴν ἐν τῷ προάγοντι τοῦ προοιμίου σκέψασϑαι 38 
διάλεξιν, καὶ τὸ φής σεληνιακῆς ἀπορροίας πῖπτον; πῶς δὲ 
εὑρίσκεται, καὶ πῶς οἰχονομεῖται, καὶ πῶς ἄκαυστον ἔχει 
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φύσιν. ὦ διδασκαλίας σοφία τῆς τοιαύτης κατασκευῆς δια 
σημαίνουσα τὸ ἔργον, ὦ λευχήμονοῦσα σελήνη ἀποστίλβουσα 
λευκότητα, μάϑωμεν τίς αὕτη ἡ σαληνεακή,, ἕνα τὸ ἀπο: 
θούμενον μὴ διαλάϑωμεν: ἔότε δὲ αὕτη ἢ λευκοφόρος 

δχιών, τὸ “ολύφωτον ὃ ὄμμα τῆς λευκασίας, ἢ νυμφαγωγὸς 
στολὴ φῆς οἰκονομίας, ὁ ἄφϑαρτος χιτών, 'φῆς εὐμορφίας. 

φὸ ψοοσύνϑετον κάλλος, τῆς τελειώσεως φὸ λευκότατον" 
σύνϑεμα, τῆς ὠποσιληρώσεως͵ σὸ πηκτὸν γάλα, τῆς ϑαλάα-: 

οῆς τὸ ἀφροσέληνον ἕῳῴας, ἢ Μαγνησίᾳ “τῆς “Αὐυδίας }" ΓΝ 
τ ἰφαλικὸν στῆμι, τῆς ᾿Δχαΐας ὃ πυρίτης , ὃ ἀπὸ ᾿Δλβανίας, 

«τὸ πολυώνυμον φῆς ἀγαϑοεργίας, ἡ τὸ «ἂν ἐπικοιμίζουσα,, 

ἡ τὸ ἕν πᾶν φέρουσα, ἡ τὸ ϑαυμαστὸν ἔ ἔργον ἀποπληροῦσα" 
φί δέ ἔστιν ἡ φαύτης. ἀπόρροια: δὺκ ἀποκρύψω, ἀλλ᾽ ἐμ 
φανὲς δείξω [) ζητούμενον κάλλος. ἔστι» οὖν αὐτῆς Π] 

16 ἀπόρροια τὸ ἐν αὐτῇ κεκρυμυβνένον μυστήριον, ὁ πολύτιμος 
μαργαρίτης, ὁ φλογοφόρος φεγγίτης, ὃ χουσοράντισθος ἊΝ 

τῶν 5 τὸ χρυδοξώμιον᾽ βρώμὰ; ὃ χρυσύκοσμὸς στὸ!» ϑη0.,. ὁ 

ψικηφόῤος ἀνϑαγαϑεὺς, τὸ βασιλικὸν περιβόλαιον, αὶ ἀλη 
ϑινὴ πορφύρα, [7 πολυνίβντον στέμμα, τὸ ἄπυρρον. ϑεῖον;. 

20 ὃ ̓εἰσχρίτηὴρ τῶν σωμάτων, τὸ ξανϑὸν ὅλον εἶδος, ὃ ἐγκθὶ 

κρυμμένος ϑησαυρός, ὃ ϑάλαμὸν ἔχων τὴν ἐγδθννν δ ἐν 

αὐτῇ τῇ δελήν,; γνωστικῶς ϑεωρούμενος; ὶζῷ δ᾽ ἃ θρῇν ἃ 
π αγς Ὁ 1 ὦ. ὁ λευλὸς μὲν ϑεωρδύμενος, ξανϑὸς δὲ γγω-" 

ρεξόμενος, ὃ τῇ λαχούσῃ σὲλήνῃ ψυμιφίος, ἢ ἐξ αὐτῆς" 
"δ χρυσῇ σταγών, ἡ ἀπ᾽ αὐτῆς ἐνδοξος ἀπόρροια ἡ ἀναλ- 

λοίωτος συμηλοχή, ἥ ἀνεξάλεισίτος περιδρομνή, ἡ ϑεοδώῤη"" 

τος ἐργασία, ἢ ϑαυμαστὴ χρυσοποιΐα, καὶ ἵνα μὴ ταὐύτὴν᾽ 

παραδρώμω, ἐπὶ τὸ στρὸκείμενον αὖϑις ἐπάνειμι τοῦ λόξ᾽ 

,γοῦυ. μετὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ ἐξίωσιν καὶ ἐξίσχνωσιν καὶ μές" 
80 λάψσιν ἐφ᾽ ὕστερον λεύκωσιν, φῦφε ἔσται βέβαίά" ξάνϑωσις.᾿ 

ὦ σοφίας ἔργον ὑπὲρ φύσιν ϑαυμαξόμενον ὦ ἄφϑονος" 
χάρις δαψιλῶς ἐκπηγάξζουσα, οὐ φϑονεῖ ὃ σοφώτατος, ἀλλ᾽. 

ὑποδείκνυσι σαφῶς τὴν ἐξήγησιν. [μετὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ ς 

ἐξίωσιν καὶ ἐξίσχνωσιν καὶ μέλαψσιν, εἰς ὕστερον λεύκωδιν, 

35 τότε ἔσται βεβαία ξάνϑωσιςἹ φί λέγεις φιλόσοφε ̓ μυδτιὶ τὴν 

φτοῦ ὕθηννυ ἐξίωσιν: ποίαν ταύτην; εἴσοέ, φράδσον ἡμῖν 

φῆς ἐργασίας τὰ ἀπόκρυφα. ᾿μετὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ ἐξίωσι," 
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καὶ πῶς ἐστιν ἐξιῶσαι χαλκὸν τὸν ἐὸν ὅλον φέροντα; πῶς; 
ἐγὼ ὑμῖν λέξω τοῦ λόγου τὴν ἀκρίβειαν, τὴν διὰ νεφέλης 
βαδίζουσαν ̓ Αφροδίτην. “μετὰ γὰρ τὴν τοῦ χαλιοῦ ἐξίωσιν, 
τουτέστιν καλῶς ᾿οἰκογομιηϑεῖσαν λείωσιν καλῶς προβιϑα- 

σθϑεῖσαν περίσκεψιν, μετὰ γοὶ τὴν τοῦ χαλκοῦ αὐτοῦ καὶ 5 

ἐξίσχγωσιν τουτέστιν λεπτοτέραν τῆς λειώσεως διάϑεσιν, 

καὶ ἔτε τὴν ἐπακολουϑοῦσαν τούτοις ἐπιφερομένην. μελα-- 
νίαν εἰς ὕστερον εἴρηται λεύκωσιν, τότε ἔσται βεβαία ξάν- 

ϑῶσις. ὅταν γὰρ τὴν τῆς ῥυτίδος ἀποπτύσῃ μελανίαν, εἰς 
λευκότητα λίαν μεταφέρεται. καὶ ὅταν εἰς λευκότητα λίαν τὸ 
μεταφέρηται, τότε τοῦ στιλεινοῦ φωτὸς ἡ σελήνη ἀπαυγά- 
ζει τὰς ἀκτῖνας, τότε σιόφε, εἰς ὕστερον λεύκωσιν, ὅτε λευ- 

κὸν ἴδης τὸ σύνϑεμια" ὅτε γὰρ πλησίον σελήνης φανῆ, 
τότε τὸ πανσέληνον αὐτῆς" μηνύει τὸ φῶς. τότε βεβαία 
[ ξάνϑωσις. σποία αὕτη; εἶπέ. ἡ ϑεωρουμένη λευκή. καὶ τ5 
πῶς τὸ λεύκον ξανϑὸν ἀποτελεῖς:. ἊΣ σοφώτατοι, ὑπερβαί- 
ψεῖ λογισμόν, τοῦτο κρύφιόν ἐστιν τὸ ἐρώτημα, μυστικὴ 
λέξις καὶ ἡ ἐπίσκεψις. ἐγώ φράσω «ὸ μυστήριον τὸ ἀἐπό- 

᾿ς πρύφον καϑὼς ἀνωτέρω ὑμῖν στρολέλεκται" μετὰ τὴν «σοῦ 
χαλκοῦ ἐξίωσι» καὶ ἐξίσχνωσιν καὶ μέλανσιν εἰς ὕστερον 20 
λεύκωσιν, τότε ἔσται βεβαία ξάνϑωσις. ὅτε ἴδης τὴν γινο-- 
μένην λεύκωσιν ἔνδον αὐτῆς, ἐπιγίνωσκε τὴν “τερικεκα-- 

λυμμένην ξάνϑοσιν, τότε ξανϑὴν νόει τὴν λεύκωσιν οὔ-- 
σῶν, τότε καὶ λευκὴ οὖσα, ξανϑοῖ διὰ τὴν ἐν αὐτῇ ἀπο- 

κεκρυμμένην ξάνϑωσιν, διὰ τὸ ἐμβατεύειν αὐτῆς τὰ «τῆς 25 
καρδίας βάϑη διὰ τὸ ἔνσωμον ἔχειν τὴν τῆς Σ᾽ λεύκωσιν, 
καὶ ἀρρήτως ἐν αὐτῇ τὴν ξάνϑωσιν ιδιήκουσαν. τότε βε- 
βαία͵ ἔσται ξώνϑωσις᾽ ποῖα: : ἡ γινομένη λευκή" αὕτη ἐστὶν 
ἡ ξανϑή. αὕτη μὲν τῷ γρώματε λευκὴ φαίνεται, ἡ δὲ φύ-- 

σις ξανϑὴ ὑπάρχει, οὐδὲν ὑπολέλειπται, οὐδὲν ὑστερεῖ, 30 

πλὴν τῆς ψεφέλης καὶ τοῦ ὕδατος ἡ ἄρσις. βλέπεις τὸν 

ἀρχαιότατον. οὐχ ὁρᾷς τί ἀπεφήνατο ὁ σοφός; οὕτως αἷ-- 
γίστεται ὡς τελείως. οὕτως ἀπεφήνατο ὡς καϑηγητὴς τὸ 

στῶν ἀποδείκνυσε λέγων, οὐδὲν ὑστολέλειπφαι, οὐδὲν ὑαστερεῖ, 
πλὴν τῆς νεφέλης καὶ τοῦ ὕδατος ἡ ἄρσις" ᾿δοίξας ἐν 3 
φτούυτώ τὴν τοῦ ὅλου κανασκευήν, ἀποδοὺς δὲ ὀλίγου «τὸ 
σπᾶν, ἕνα, μῇ πολλῇ ὕλῃ καταχώσηφε τὰ κινούμενα, ἵνα μὴ 
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Κιλικίας τὸν κρόκον, καὶ ἀναγαλλίδος βοτάνη καὶ τὸ Πόν- 
φίον αὐτοῖς δᾶ, καὶ τῶν ἄλλων ὁπῷν, χολῆς τετραπόδων 
καὶ κνωδάλων τινῶν, λίϑον τὰ καὶ μετάλλων φϑαρτικῶν 
ψοήσωσι, τὰ τῆς τελεσιουργικῆς καὶ ἑνικῆς καὶ μιᾶς φυ-- 

δσεως τὸ ἀνόμοια, ἵνα μὴ πλανηϑέντες ἀύϑρωστοιε ἀπο-- 
στῶσι τῆς ἀληϑείας, ἵνα μὴ ἐπὶ τῆς φυσικῆς ὑπάρξεως 
ἀνύπαρκτον διάϑεσιν μετέλθωσιν. αἰ λοιπόν; ὁ ἐξοχώτατος 
καὶ πάσης ἀρετῆς σύμβουλος, περιάγων αὐτοὺς καὶ ἕλκων 
πρὸς τὸν τῆς ἀληϑείας σκοπόν, ἵνω μὴ ὡς ἔφην εἰς ὕλι- 

10 κὰς καμίνους καὶ ἰδιοργανισμοὺς ὑελῶν, ἀμβύχων, λωπάδων 
τινῶν καὶ κηρθοταπκίδων καὶ αἰϑάλων. καὶ οἱ εἰς τὰἀ- τοιαῦτα 
ἐπασχολούμενοι εἰς κενὸν αὐτοῖς ὁ τοῦ καμάτου πόνος 
ἐξαγορευϑῇ" ἀλλ᾽ ὅρα πῶς ἐν τῇ φράσει τὸ πῶν ἀπεσυλή-- 
ρωσεν. οὐδὲν ἀπολέλειπται, οὐδὲν ὑστερεῖ σιλὴν τῆς νεφέ- 

τολης καὶ τοῦ ὕδατος ἡ ἄρσις. ποία νεφέλη; εἰπέ. τἰς ἡ 

γεφέλη καί τι τὸ ἐξ αὐτῆς ἐκτελούμενον ἔργον; δεῖξον ἡμῖν 
φανερώτατα, ὅπως ἐπιγνωσώμεϑα τοῦ λόγου τὴν δύναμιν. 
καὶ πρὸς ταῦτα ὁ φιλόσοφος" νεφέλη ἐστίν, τοῦ ὅλου συν-- 
ϑέματος ἔργον, ἡ διὰ τοῦ ϑείου ὕδατος καλῶς ἀποσείλ-- 

τὸ βοῦσα, ἡ ἐμφυῶς τὴν λείωσιν σοιησαμένη, ἡ οἰκονομικῶς 

φαινομένη, » καὶ νοητῶς καταλαμβανομένη. νεφέλῃ ἐστὶν ἡ 

τῆς ἐργασίας ἐξάπλωσις, ἢ ἐστίπτεδος ἐπιφάνεια, ἤ ὠργυρώ- 

γήτος στήμων, ἢ ἀερούὔφαντος περιπλόῃ, ἡ Κελτικὴ νάρ- 

δος, τὸ ᾿Ατλαντιχὸν πέλαγος, ἡ Βρεστανικὴ μέταλλος, ὁ 

36 σφεφρανόκοσμος ὠϊεανὸς, ἡ ἀλϑαδηνς ἄβυσσος, ἡ, σφαιρύ--: 
μορφος κτίσις, τὸ οὐράνιον σῶμα, ἡ τὸ πᾶν περιέχουσα 
καὶ περιλαμιβάνουσα ᾽ αὐτὸ τὸ εἶδος τὸ ἀτίμητον, ἡ πο- 
ϑουμένῃ ϑεωρία, τὸ ζητούμενον ϑέαμα , τὸ ἔν ὅλον καὶ 

ὅλον ἕν, ἡ ἱερὰ λεύχωσις τοῦ παντὸς τιμίου ἔργου, ἡ ὅλη 

3ο κατασκευή, τὸ ἐνεπίστημον ἔργον, τὸ συμπέρασμα τῆς 

συμσιεληρώσεως, τὸ λειωαϑὲν. καὶ καλῶς οἰκονομηϑέν, τὸ 
τελείως πληρωϑέν. οὐδὲν γὰρ ὑπολέλειπται, πλὴν τῆς νε- 
φέλης καὶ τοῦ ὕδατος ἡ ἄρσις. τὸν τῆς νεφέλης σαφῶς 
ἐφοδηγηθέντες τρόπον, ἐπὶ τὴν τοῦ ὕδατος ἄρσιν μετε- 

30 λεύσω μου τὸν λόγον. εἰ ἄρα ἐστὶ τοῦτο τὸ ἐπαγόμενον ; ; 
υ τίς ἡ τοῦ ὕδατος αὕτη ἄρσις: ; δἰπὲ ὦ καϑηγητά". πλήρω-- 

σὸν σοῦ τῆς χάριτος τὸς δωρεάς" “γαύγανον ἡμῶν τὰς 
ὯΝ 
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ἀμβλυώσους κόρας, σαφήνισον τὴν τοῦ λόγου ἔναρϑρον 
σύστασιν, τίς ἡ τοῦ ὕδατος αὕτη ἄρσις: καὶ περὶ τούτου 
οὐκ ἀπεσιώπησεν᾽ εἶπεν, τὸ ἀμιγὲς κάλλος ὕλην οὐχ ὑπο- 
δέχεται, ἡ ἀλος οὐσία, ἁπιλὴ μέν ἐστε καὶ σύνϑετος, τὸ 
μυριώνυμον τοῦτο ἀγαϑόν. μιᾶς γὰρ ὕπαρχον οὐσίας, εἴς ο 
ἑαυτὴν συστέλλεται, περὶ αὐτὴν ἰναπαύεται τὴν μίαν αὐ-- 
γὴν τὰς ὑγροποιοὺς ὅλως οὐκ ἐντίϑεται ἰκμάδας. ἀποβο-- 
λὴν δὲ ἔληϑεν τῶν ῥευμάτων τὴν βίαν" ἀποϑεῖται τῶν 
ὑδάτων τὰς δύσεις" πῶς γάρ ἔστιν αὐτῆς ἰδεῖν τὴν κίνη- 
σιν, μὴ οὕτως ταῦτα ἀποσεισαμένης: οὐ δυναταί τις αὖ-- τὸ 
τῆς ἐμπλησϑῆναι, εἰ μὴ) πιρῶτον ἐξάρῃ ἀπ᾽ αὐτῆς τὰ πε- 
ριαπτολεύοντα ὕδατα. δεῖ οὖν νηχομένην αὐτὴν τοῖς ὕδασι, 
μη) ἐὰν αὐτὴν ἔνυγρον, ἵνα μὴ ἀσοφρενωθϑῆῇ, ἵνα μὴ δύνῃ 
ἀφ᾽ ἡμῶν, ἵνα τι τῇ ὑγρᾷ οὐσίᾳ ἐνύγρως ἀπομείνῃ. ἀλλ᾽ 
ἄρωμεν ἀπ᾽ αὐτῆς τὴν τῶν ὑδάτων περιοχήν, ἵνα ϑεασώ-- 15 
μεϑα τοῦ κάλλους αὐτῆς τὴν πολλὴν εὐοπτίαν. πῶς οὖν 
φὴν τοῦ ὕδατος ἄρσιν ποιησόμεθα; πῶς ἀπώσομεν ἐκ τῆς 
τοῦ ὕδατος μετουσίας: πῶς αὐτὴν διασπάσομεν, ἵνα οὕτως 
εὐχερῶς τοῦ ὕδατος γένηται ἄρσις: σανοπλίας χρὴ καὶ ἀνδρα-- 
γαϑίας. «τίς ἱκανὸς πιρὸς τοῦτο; εἰς δυνατὸς ἐξάραι τὴν 320 
πλημμυρίξουσαν τῶν ὑδάτων διαδρομήν ς τίς οὕτως εὑρί- 
σκεται πρὸς ἀντίστασιν: τίς πρὸς διακονίαν εὐτρεπίζεται: 
εὕρηται ἡ εὐλυσία τοῦ πράγματος, ἵνα φανερώς ἴδωμεν τῆς 
ψεφέλης τὴν ὡραιότητα. αὕτη ἐστὶν ἡ διὰ τοῦ ϑείου ἔμ:-- 
σιειρος παρόπτησις. ὥσπερ γοὶρ ἡ διὰ τοῖ ὕδατος ἐπὶ νῷ ἐστὶν 55 
ἀπόσλυσις, οὕτω καὶ διὰ ϑείου ἀποχάϑαρσις τοῦ παντὸς " 

γίνεται. τοῖς γὰρ ϑείοις ὕδασιν ἀποπλύνοντες νῦν καὶ χκα- 

λῶς οἰκονομήσαντες, πάλιν διὼ πυρὸς καὶ ϑείου ἀποκαϑα- 

ρίσομεν, ἵνα ἀποκαλυφϑῆ τὸ τῆς ζ σώμα, ἵνα ἴδωμεν 
εὔ ᾿  " ᾿ ὡν.’, δα ᾿ 
ἡλιοδωρον νεφέλην. ὦ σοφίας ϑεοῦ ἀνέκφραστα μυστήρια, 30. 
Ε Ὡς 7 
ὦ πλουσίαι δωρεαὶ τοῖς ἡγαπηκόσι τὸν κύριον, ὦ βάϑος 

’ 

σιλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως ἱμυστηρίων. εἰ τὰ παρ- 
Υ - " ᾿ ; 

ὄντα τοιαῦτα ϑαυμαστὰ καὶ ἐξαίσια, ποταπὰ το αἰώνια, 
Γ δ Π - ΠῚ ͵ ᾿ 2 Ἁ » ᾿ ᾿ 

ἃ οὐδεὶς νοῦς ἐξηγήσασθαι δύναται, εἶ τὸ ἔνυλον ἔργον 
᾽ ͵ Υ - ᾿ Ψ ᾿ Ι͂ 

ἐρρήτῳ τινὶ λόγῳ τοιοῦτον ἡμῖν φαίνεται, ποταπὰ τὰ ἀκή-- 35 
ΕΣ ν᾿ ᾿ 2 , , ’ .- 3 Ὶ 2 Γ ΄ 

ρατα ἀγαϑα καὶ ἀνεξιχνίαστα καλλη, ἃ οὐδεὶς ἐσχυει ϑεά- 
[2 - - ον 

σασϑαι, ὑμνῶ καὶ προσκυνῶ καὶ δοξολογῶ σὲ, τρίας ὑπε-- 

ν 
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᾿δούσιδ" καὶ ὑπεράγαϑε καὶ ὑπέρϑεο, φίς ἐξειπεῖν δύναται 
προς ὕμνον τῶν ϑαυμασίων. σου, ὡς. ἐμεγαλύνθη. φὰ ἔργα 
σου, μόυε, σπάνφα μμα σεῦνν ἐσοίησας.". 

" 

“χοῦ αὑτοῦ κενὰ εὐὐλος πὲ λέ πρὸς Θεό δωρον. 

5 Περὶ τοῦ ἀγροῦ γγῶϑι ὡς πολλοὺς. γεωργοὺς ἀχρής- 

στοὺς ἔχει, καὶ εἰ μὴ τούτους ἐκβάλης ἔξω, οὐ δύνασαι 

“πρόσοδον ἀπο τοῦ ἀγροῦ λαβεῖν. εἰσὶν δὲ οἱ περὶ Κλαυ- 
διανὸν καὶ τοὺς ἄλλους ὁμοῦ πώντες ἀδελφοὶ ἕξ εἰ μὴ 
δύο χρήσιμοι μόνον οὐκ εἴσιν. καὶ ἡ λευκάργενος πᾶσα 

10 ἄχριστος. τί γὰρ ἢ δράκοντα ἔχει ὁ ἀγρός, “καὶ διὰ τοῦ 
φυσήματος ἀναξηραίνει τὸν τόπον, ἔνϑα καὶ ἀἄτογοι ὑπαρ-- 
χὸυσιν. ἐγαὶ δὲ αὐτὸν. εἶδον καὶ τὰς ποιϊζίλας τοῦ σώμα-- 

τος αὐτοῦ φολίδας. καὶ ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς οὐρᾶς αὐτοῦ λευκὴ 
ὡἰς γάλα, ἡ δὲ κοιλία καὶ ὁ νῶτος κροκοειδής .. καὶ ἢ π8-- 

18 φαλὴ ̓ μελάγχλωρος. δεῖ δέ σοι εἰς τρία διελεῖν τὸν ἀγρόν, 

τοὺς τέσσαρας ἀδελφοὺς ἕν μέρος καὶ τὸν μέγα λίϑον εἰς 

ἕν μέρος, οὕτως. γὰρ πειρῶνται οἱ παλαιοὶ τοῦ ἀγροῦ ποι- 
εἷν ὡς εὗρον. οὕτως ποιεῖ ὁ “μαγισεριανὸς Θεόδωρος καὶ 
᾿Ιάκωβος ὁ χαβιδάριος διδασκαλεῖ.. ἀληϑής. ἐστιν αἰϑώλη 

0τἰς ὑγρὰ καὶ. αἰϑάλη ἕηρά. καὶ ἡ μὲν ὑγρὰ αἰϑάλη ἀνα- 

σπᾶται διὰ τῶν φανῶν, φῶν ἐχόντων φοιὶς μασϑούς. ἢ, δὲ 

ξηρὰ αἰϑάλη διὰ χύτρας καὶ πώματος χαλκοῦ, ὡς ἀπὸ κιν- 

νἀβάρεως αἰϑάλη λευκή. ἐὰν οὖν τὴν ξηρὰν αἰϑάλην στο-- 

εἰσῃς διὰ «ἧς ὑγρᾶς αἰϑάλης » ϑεῖον ἔργον ἀποτελεῖς. γί-- 

δψώσκε δὲ ὅτε «τὦσαι αἱ οὐσίαι καὶ τὰ μέταλλα καὶ αἰϑάλαι 
εἰσίν, μᾶλλον δὲ γίνονται. αὗται γὰρ ποτισϑεῖσαι γίνονται, 

αἰϑάλαι ὑγραί. ἡ Σκυϑικὴ κώμαρις, ἥτις συπκραϑεῖσα τῇ νέᾳ 
αἰϑάλῃ πάντα ἀποτελεῖ. καὶ ἄλλο ἐστὶν ἡ μυϑικὴ χήμια, 
καὶ ἄλλο ἡ μυστικὴ καὶ κρυπτή. καὶ ἡ μὲν μυϑικὴ πολυ- 

30 πληϑίᾳ λόγων. συχέεται, ἡ δὲ - μυστιμὴ. λόγῳ δημιουργίας. 

κόσμον μεϑοδούεται, ἵνῳ ὁ ϑεόφρων καὶ ὁ ϑεογενὴς ἀν-- 
ϑρώστος διὰ τῆς εὐθείας ἐργασίας καὶ ϑεολογιῶν. καὶ μυ- 

συκῶν λόγων μόδα ἘΤΧΦΕΣ άνο τ ὍΝ 



δες, ἃ 

Τοῦ. αὐτοῦ Σεεφάνου καρ εν τοῦ ἐνόλου κόσμου. 

᾿αβξερ τ σὺν ϑεῶ γὶ. 
χὰ 

Πώς διοργανοῦται καὶ πῶς ἐν αὐτῷ τὸ ϑεῖα μόρια 
ἐκκαϑαιρόμενα, ἀνίπτανται ἐπίπεδα ἐπιπιεδέστερα ἀγομενα". 

ἡ γὰρ. μέϑοδος τῆς μυστικῆς χημίας εἰκόνες εἰσὶν ((2) καί 9 

φε δεῖ, μεϑοδεύεται. οὕτως καὶ τὰ σώματα μεταλλευόμενα 

καὶ μεταλλοιούμενα. ὑπὸ τῆς ἐναντίας φύσεως, μεϑόδῳ 
τινὶ γίνεται ἐπίπεδος καὶ αἰϑερωδης. ὦ σπέμα σπειρόμε- 
γον εἰς γῆν τῆς (ζ καὶ ἀποτελεῖ Φ καὶ διὸ τῆς ϑείας ἐρ-- 

γασίας ἢ τέφρα καὶ ἡ καδμεία καὶ ἡ σποδὸς τῶν λευχί-- τὸ 
γων ξύλων. καὶ τὰ ϑειώδὴ οὕτω τεφρωϑέντα ϑεῖον πάλιν 
ἔργον καὶ ὕδωρ ϑεῖον ἄϑιχτον διὰ τῆς αὐτῶν τέφρας ποι- 
οὔσιν εἰς παλιγγενεσίαν. ἔστιν οὖν ἀντὶ πολλῶν κατανοή-- 

σαντα ὠρεῖν, ὅτι ἡ τέφρα ἡ πολλὰ ποιοῦσα ἔργα μάλιστα 
τὰ βαφικὰ ἐὼν μὴ ὀλίγον ἡ τίτανος καὶ ἡ ἄσβεστος καὶ ἢ 15 
γύψος καὶ ἡ. φέκλη καλουμένη, καὶ τὸ ἀφροσέληνον καὶ 

ὅσα τοιαῦτα εἴδη καιόμενα καὶ ἀποτεφρούμενα ποιοῦσι 
σποδὸν λευκὴν, ἔργα μεγάλα ἐπαγγέλλονται καὶ εἰς ἰα- 

τρείας καὶ εἰς χρωΐσεις σάσας τὰς βαφικὰς μέχρε καὶ ὑέ- 
λων καὶ μαρμάρων" καὶ ἵνα μυὴ δειλανϑῆς ἀστὸ ἀπειρίας, 30 
καὶ γὰρ τοῦ ᾿“Ερμοῦ λέγοντος, ἐὰν ἴδης τὰ πάντα σποδὸν 

γινόμενα, γόει ὅτι καλῶς ἐσκεύασται᾽ ἡ γὰρ σποδὸς δυ- 
νἀμεώς ἐστιν πλήρης καὶ ἐνεργείας. ὥσιτερ γὰρ τὰ ξύλα 
τὸ ποιοῦντα στακτὴν ἄκαυστα γίνεται, τουτέστιν ἀποκε- 
καυμένα, καὶ ἀποτεφρούμενα, καὶ συμμιγέντα τῷ χρυσο- 55 
ζωμίῳ μηκέτι καιόμενα, ἀλλὰ ἐνεργοῦντα εἰς πάσας τὰς 
βὰαφάς, μέχρε καὶ ἔργων καὶ μαρμάρων καὶ ὑέλων καὶ λί- 

ϑὼν χαὶ ξύλων καὶ δερμάτων καὶ πάντων ὁμοῦ τῶν χυ- 
«τῶν σωμάτων, καὶ ἀπυτεφρωϑέντα πολλὰ ἔργα καὶ ϑεῖα 
ποιοῦσιν. καὶ χρώματα διάφορα ὅσα ἀπὸ 5 κρόκου καὶ 30 
ὅσα ἀπὸ λιϑαργύρου καὶ πάμμου τεφρούμενα καὶ ἐξαγα- 
γόντα ἔξω τὴν φύσιν πάλιν εἰς τὸ φανερόν, τὰ μὲν ἐνεργώά, 
τὰ δὲ δύναμιν δ ἑτέρας ὁμιλίας δεικνύοντα τὴν ἐνέρ- 
γειαν. καὶ ὅσα μὲν οὖν ἔχει ὑμῖν ἀποδεῖξαι ἀπὸ τῶν τε- 
Π 14 
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φρωμένων καὶ σποδωμένων, ἔσται ἰατρικῆς ἐπιστήμονος. 

᾿ὅσα δὲ καὶ εἰς πταλιγγενεσίαν ἄρχονται, εἰς εὐσύνετον τές- 
χνην. μάλιστα οἱ τὴν σποδὸν «ὧν ἀγοραίων βοτανῶν τῇ. 
ἴσῃ συνεψοῦντες " καὶ τὰς σποδοὺς τῶν σωμάτων καὶ ὑε- 

δλῶν τῇ ἴσῃ συγχωνεύοντες" ὡς οὐ δεῖ δειλιᾷν ἐπὶ τῶν και-- 
ομένων καὶ τεφρουμένων τούτων τῶν σωμάτων. πάλιν 
γὰρ ἔχονται εἴς τινα δύναμιν καὶ ἐνέργειαν καὶ παλιγγε- 
ψεσίαν, φύσιν ἔχοντα μιμηφικὴν τοῦ παντὸς κόσμου “καὶ 
τῶν στοιχείων αὐτῶν ὅϑεν καὶ τὴν παλιγγενεσίαν ἔχοντα, 

10 πνεύματός τινος μετουσίαν, εἷς ὑλαίῳ πνεύματι γιψομέ- 

νων. οὕτω καὶ ὃ χαλκός" ὡς ἄνϑρωποξ καὶ ψυχὴν καὶ 

πνεῦμα ἔχει" ταῦτα γὰρ τὰ χυτὰ σώματα καὶ τὰ ̓ μεταλ- 
λικά. ὡς δ᾽ ἂν ἀποτεφροϑῶσιν ὁμιλήσαντα τῷ πυρί, πάλιν 

σινευμάτοῦνται, πυρὸς αὑτοῖς χαριζομένου «ὁ πνεῦμα. 
15 μεταλαμβάνοντα δηλονότ᾽ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀέρος τοῦ τὰ 

σιώντα ποιοῦντος, εἷς καὶ τοὺς ἀνϑρωπους, καὶ τὰ πάντα 
ἐκεῖϑεν δίδοται στὸ ζωτικὸν πνεῦμα καὶ ἡ ψυχή, οὕτως 
καἱ τὰ χυτὰ δώματα σὺν τῶν μεταλλικῶν ἀποτεφρωϑέντα, 
ειδϑόδῳ τινὲ ἀνακομίζονται τὸ πνεῦμα, τῷ συγγενῆ πυρὶ 

30 ὥσπερ ἀναγινόμενα. σ«΄ώντα δ᾽ ὁμοῦ «ἃ στοιχεῖα καὶ γενέ- 
σεις καὶ φϑορὰς καὶ μεταβολὰς καὶ ἀνακάμψεις ἔχουσιν 
ἀπὸ ἑτέρου εἰς ἕτερον. οὕτως καὶ ὃ χαλκὸς καυϑεὶς καὶ 

ἀνακαμφϑεὶς ὁοδίνῳ ἐλαίῳ καὶ ἐκτιναχϑείς, καὶ πολλάκις 
φοῦτο παϑών, χρυσοῦ κρείττων ἀσκίαστος γίνεται. τοῦτο 

35 δὲ τρυτλοῦν χρὴ ἐκδέχεσϑαι εἴς τε. τὸ ἄβαφον καὶ τὸ 

βαπτόμενον, καὶ τὸ βάπτον. καὶ γὰρ διὰ βαφῆς ἀνα-- 
κάμισιτεται, κἀν τὸ ϑείως, κἂν τὲ ἰανρικῶς. καὶ ἐπὶ τῆς 
τοῦ βαπτομένου δὲ τοῦτο νόει τὴν ἀνάπαμψιν, ὡς ὅταν 
ἀπὸ σποδοῦ καὶ τέφρας ἐπὶ ἐνέργειαν βαφικὴρ ἐρχόμενος 

30 τὴν ἐν δυνάμιεε καὶ τῆς δὲ ἐνεργείας. εἰσὶ γάρ τινα τῶν. 

σὐσχόντων ἀνακάμφτεσθϑαι. τοῦτο δὲ εἶπεν ὅτι 12 τῆς 

ἀληθοῦς συντέχνης καίεται καὶ πυρὶ φευκτὸν ἐστιν, ἀλλὰ 

σιάσχει ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ αὐτὸ ἄν διαβὰς οὐ συγχέεται 
καὶ αἱ ὀπτήσεις τῶν κατ᾿ "Διγυττον ἐπιβολῶν οἷς κέχρηται 

55 καὶ οὐ ουγχέδται τὸ φάρμακον τῇ βαφῆ. ὥσπερ γὰρ εἶπεν 
ὁ κριτικὸς διδάσκαλος καὶ φιλόσοφος καὶ καϑηγητής, ὅτι 
ὥσσνερ σφενδόνῃ παρερχομένῃη ἀκοῦσαι μέν τινα, οἴχεται 
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δὲ πετομένη τοῦ βάλλοντος ἰσχύει, οὕτως οὖν οἴχεται τοῦ 
ἀντιτιϑέντος τὸ τρωῦμα, ἀλλ᾽ ὁ ἔχων ἔχει ὃ ποῖος, κῶν 
ἀληϑῶς οἴχεται" οὕτω καὶ ἡ σποδὸς αὕτη ἔδραμεν καὶ 
βάπτει ἀνεξαλείπιτως καὶ ἀνεξάλεισιτον ποιεῖ τῆς βαφῆς τὸ 
ἀΐτιον ἢ τὸ φάρμακον εἰς τὸ συγγενὲς στῦρ καὶ ἀέρα ἀνγα- 5 
λύεται, ὃς ἐν κόλποις γονέων φεῦγον καὶ ἀποκαιόμρίεγον. 
εἶτα ἔχομεν ὑμῖν ἑτέρους μεγάλους ὅ συγγράψιν πολλὰ 
καὶ πλείονα. οὗτος ὃ χαλκὸς ἢ ὁ πάντα πάσχων τὸ πλέον 
στἀαροπτούμενος γίνεται λίϑος ἐτήσιος τῷ χρώματι ὥς τι 
σφίγγον ἐτήσιος. μετὰ οὖν τὸ ὀπεηϑῆναι ἀποσβέννυται 
φῷ ϑείῳ ὑγρῷ, ὃ καλοῦσιν ὕδωρ ϑεῖον τὸ ἀπολυόμενον 
ἔλαιον, καὶ γίνεται οἶνος πάχος καὶ μείνας ἐκεῖ μάλιστα 

ἡμέραν ϑέρμην πραότητα ἀδιασενεύστου ὀργάνου, ἡ ὕλη 
φϑαρεῖσα λοιπὸν τὸ ἐμφανὲς μυστήριον τοῦ ὕδατος τοῦ 

ϑείου τὸ ἄϑικτον τὸ ζητούμενον ἀποτελεῖ. καὶ αὐτὸ ἔστιν 
ὃ λίϑος, ὃ ταῦτα ποιῶν. ὥσπερ γὼὺρ ἡμεῖς τὰς τέσσα- 
ρὰς δυνάμεις, τουτέστε ἐσεκτιχή, δεχτική, τονοτική, ἀλ- 
λοιωτιχή, «τότε ποιοῦμεν τὸ ὕδωρ τοῦ ϑείου τὸ ἀϑικτον. 
“ὁ πανβάφιον αἷμα ὡς δὲ ὀργάνου διὰ τὸ τοῦ ἥπα- 
τὸς ὑποκείμίενον τῇ γαστρί, καὶ τὸ σώμα σχοῦν καὶ 

ϑάλσον αὐτῷ καὶ καῖον καὶ τὰ πάντα τὰ δύο ϑεῖα. τὸ 
γάλα ξανϑὸν δὲ ἐν ἥπατε ἐξαιματούμενον πλέον ἀποξόν- 
των τῶν φυτῶν. καὶ τοῦτο πάλιν τὸ εἰλιχρινὲς ἔργον 
νεφροῖς ἐξαφριζόμενον ποιεῖ τὴν σπορὰν καὶ παλιγγενε- 
σίαν. ὡς καὶ ἡ τέχνη μετὼ τὴν τῶν λευκῶν καὶ τῶν ξἕαν- 
ϑῶν ποιεῖ τὴν σύνϑεσιν ἐπὶ ολίγων βολβήτων τοῦυτ-- 
ἐστι τὰς τῆς τέχνης ἐξαφρίσεις καὶ παλιγγενεσίας σπορά, 

ἵἕγῳ μιετ᾽ ὀλίγον χρόνον ἀποτεχνῇ ζητούμενον, σχήματι 
καὶ χρώματει καὶ μεγέϑη. καὶ ὧδε μὲν ἢ τέχνη ἔχει. ἐμιεῖ 

10 

25 

δὲ διὰ τῶν στοιχείων. εἰ καὶ δ αὐτῶν σὸ ζητούμενον 30 
τοῦ ϑήλειος καὶ τοῦ ἄρρενος ὁμοῦ ἐκϑοροῦνται καὶ «ελεοῦ-- 
ται τὸ γενόμενον. παρατήρει οὖν καὶ ἐν τῇ τέχνῃ τὸ «εὖρ 
καὶ τὸ ἐχϑόρημια τοῦ πνεύματος οὐκ ἀναμένοντος. ἔνϑα 
καὶ τὰ πταίσματα γίνονται προερεϑισμοί, τὴν ψυχρότητα 

ν ϑήλ »»" δυσκί ὴν ἐ 7. ᾧὁ ϑὴ καὶ τὴν θήλειαν, τὴν δυσκίνητον, τὴν ἐχτρωμανῆ. ὦ δὴ καὶ 35 
Ε , 

καπρώδη καὶ ἀϑιχτον καὶ ἀνδροκαϑίστρια μήτρα, παντὶ 
ἐπιϑυμουμένη ὁπόταν τάχειον ποιήσῃ, ὅ ἐστι χαρᾶς καὶ 

: 148 
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ἔρωτος - ἀφροδισιακπὸψ. σύμβολον ὅ ἐστὶν καχασμὸς. τοῦτο 
καὶ οἱ χρυσοχόοι εἰδότες ὃ. λέγουσιν, τοῦτό φασιν ἐγέλα- 
σαν, καὶ τότε χρῶνται τῶν κατ᾽ ᾿Διγύπτου ἐπιβολῶν, ἅτινα, 
ἐκφαυλιζόμεναᾳ αὐτὸς ὁ λίϑος ὃ ἐτήσιος οἰχονομούμενος 

5 ποιεῖ ὅσα καὶ ἡμεῖς, καὶ μὴ ϑαυμάσης, εἰ ἐκ «τολλῶν, λί-- 
ϑὼων καὶ ἑτέρων εἰδῶν εἷς ὧν λίϑος γίνεται καὶ λέγεται. ἢ 

οὐχ ὁρᾶς τοὺς τὴν μοῦσαν ἀπεργαζομένους καὶ τὰ καλά, 
ἵνα καὶ τὼ ξῴδια καὶ τοὺς ϑηλούς, καὶ τὰς βαφάς, ὅτε ἐκ. 

σολλῶν. εἰδῶν ἕνα λίϑον ποιοῦσι. μάλιστα οἱ διὼ «ὁ κρό- 
τὸ ψοῦ καὶ χαλκόειδον γινόμενον, στε καὶ γλυφῆς ἐπιδέεσϑαι 

καὶ πᾶντα ὅσω ἄν οἱ λίϑοι οἱ τοιοῦτοι οἱ χρήσιμοι, ἐκ 

πολλῶν λίϑων ἕνα λίϑον ποιοῦσιν, ὅντινα καλοῦσιν ἐτή- 

σιον. διὰ τοῦτο τοῖς ἐτησίοις σκευάξζεσϑαι τὴν γραφὴν 

ὄπτοντες καὶ ἀποσβενγύοντες τὸ ἀπολελυμένον ὕδωρ, ὥσετερ 

τόξφρην, καὶ σήποντες ποιοῦσιν τὸ ὕδωρ τοῦτο τὸ ϑεῖον 

ἄϑικτον τὸ ἀπὸ μόνου ϑείου. οὗτός ἐστιν ὁ λίϑος ὁ ἐτή- 
σιος. σὺν τούτοις ἔχει πᾶσιν ὀνόμασιν. οὗτος ὃ πορφυ-- 
ρῷος, ὃ ἐν τῷ πορφύρῳ μετάλλῳ εὑρισκόμενος, ὁ διακασ- 
σιτήρου πορφυρόχρωμος μακεδονικός, καὶ εἴ τι ἄλλο λέ- 

0 γεται ἢ γράφεται ἢ σημαίνεται ἐν ταῖς ϑείαις καὶ ἀλλη- 

γορικαῖς γραφαῖς ὥστ᾽ εἴ τι δ᾽ ὧν σημαίνωσιν αἱ γραφαὶ 
σιδξρὶ πολλῶν ἀλληγοροῦσιν. οὗτός ἐστιν ὁ ἐτήσιος ὁ παρερ- 
μος ἃ πολύχρωμος, ὁ ἐν τῷ πλειδίῳ ἐκδοϑεὶς σιρὸς ἕκαστον 
χρώμια οἰκονομούμενος, καὶ σὺν χαλκῷ ἀναδειχϑεὶς καὶ 

25 ἐλαίω τοῦ φανοῦ ἀναλαμφϑείς. οὗτος εὐτυχεῖς ἐποίησε 
φοὺς τῆς ᾿Διχύπτου ἐσπειμελητὰς καὶ τοὺς αὐτῶν προφήτας. 
καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν ἀποτεφρωμένων καὶ σποδω μένων, 

καὶ ἀκαυστούμενον στοιούψεων ἔργων. «περὶ δὲ τοῖς ἔργοις 
ἐλαιώσεως (μάλιστα γὰρ αὕτη εἴωϑεν ποιεῖν «ὡ πάντα) 

30 σποδὸν ποιοῦσιν διαφόρως μετὰ τὸ λευκανϑῆναι τὸ λευ- 
κὸν σύνϑεμα. καὶ πρῶτον μὲν ἡλίῳ καὶ δρόσῳ ἅλμη ϑα- 
λάσσης, ἢ οὔρῳ ἢ ὀξάλμῃ ἡμέρας πολλὰς ἀναξηραίψοντες 
ἡλίου δυνάμει, καὶ ὀστράκων δαψιλέσι λειώσεσι. συνλειοῦσι 
φὴν ἴωσιν ὑδραργύρῳ, ἵνα καταποϑῇ ἀπὸ τοῦ ξηρίου, καὶ 

35 ἐλαιώσαντες ἑψοῦσιν τῷ ἡλίῳ, ποτιοῦντες τῷ ὀργάνῳ ἐπὶ 
ἡμέρας καὶ ἀναξηραίνοντες λειοῦσε πάλιν καὶ ὑγροῦσι. πά- 

λιν ἀναξηραίνοντες λαμιβάψουσιν ὀξύμελε καὶ ἐποπτοῦσιν. 
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ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς. καὶ καρτεροῦσι ζῶντες καὶ φυλάσσουσι 

καὶ λειοῦσέ φιάλιν καὶ ποιοῦσιν οἴνου ἢ ἐλαίου πάχος, καὶ 

σήσουσι πραστάτῳ φιυρὶ ἐπὶ ἡμέρας μέγιστα καὶ λειοῦσι 
καὶ λαβόντες τὸ ἀργυροζώμιον καὶ τὸ ϑεῖον μετὰ τῶν 
δαφνῶν καὶ τῶν ἄλλων πάντων ὀπτοῦσι καὶ ἐπιβάλλουσι: 

χαλκὸν ἐξιωϑέντα, ὑέλῳ λαμιπρῷ καὶ ψίσρῳ καὶ μυσί." 

Τοῦ αὐτοῦ Στεφάνου εἰς τὸ κατ᾿ ἐνέργειαν 
φράξες σὺν ϑεώ φετάρτη. 

Πῶσα δόσις ἀγαϑὴ καὶ πᾶν δώρήμα τέλειον ἀἄνωϑέν 
ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων. οὐκοῦν ᾽Πη- τὸ 

σοῦν ἐπικαλεσάμενοι τὸ πατριχὸν φῶς, τὸ ὃν τὸ ἀληϑινὸν 
φωτὸς ἀπαύγασμα, φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον 
εἰς τὸν κοσμίον. αὐτὸς γάρ ἐστι το φῶς καὶ ἡ ἀλήϑεια, 

καὶ ἡ ζωή, ὃ ϑεαῤχικὸς τοῦ ϑεοῦ λόγος, ἡ σοφία καὶ δύ-- 
γαμις, ἡ παντοσιοιὸς καὶ ἄρρητος τοῦ ϑεοῦ συφίώ; ὁ ζῶν 15 
λόγος τοῦ πατρὸς, ϑεὸς ὧν καὶ σιρὸς τὸν ϑεὸν ἀεὶ ὧν, ὁ 
δι οὗ τὰ πιώντα ἐγένετο, ὁ φῶς τοῖς “πιστοῖς παρέχων πρὸς 
τὸ εἰδέναι τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν καὶ ὑμνῆσαι τὰ μεγὰ- 
λεῖω τοῦ πανφοκράτορος ϑεοῦ. αὐτὸς γάρ ἐστίν δοτὴρ καὶ 

σωτὴρ τοῦ κόσμου, αὐτὸς φωτίσειεν ἡμῶν τὸν νοῦν καὶ :0 
τὸς καρδίας καὶ ἀναλάμψαι ἡμῖν λαμπάδα, : καταλάμπου- 
σαν ἡμῖν τὰ ἀνεξηρεύνητα βάϑη τῆς αὐτοῦ γνώσεως ποὲ 

σοφίας, πρὸς τὴν ἀληϑῆ καὶ ἀπρανῆ γνῶσιν τοῦ γινώσκειν 
σὲ τὸν μόνον ζῶντα καὶ ἀληϑινὸν ϑεὸν ἡμῶν, τὴν ἁγίαν 
καὶ ὁμοούσιον ἐριάδο καὶ πᾶν ζωονάροχον πανέρα καὶ )ς 
υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, ἀμήν. --- δεὸν οὖν ἡμῖν ἐστε τὸ παρὰ τῶν 
ἐρχαίων καὶ ἐναρέτων ἀνδρῶν ἀλληγορικῶς καὶ ποικίλως 
ἐμπισελεγμένα ἀνασκευάσαι, παὶ σοὺς αὐτῶν σπινϑῆρας 
“ἐν τοῖς τῶν αὐτῶν συγγράμμασιν. ἀγα γύβνωσαι!: διὰ τῆς 30 

ἄνωϑεν. ἡμῖν χάριτος: ζητῆσαί τὸ "καὶ ᾿ἰὠνακαλύψαν καὶ 
ὠναφάγαι τὸ τοιοῦτον ἀποκεκρυμμένον μυστήριον. ἔλϑω-. 
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μεν οὖν ἐπὶ τὸ προκείμενον καὶ τὴν πρότασιν τῆς αὐτῶν 
συντάξεως μετὰ νοερᾶς αἰσϑήσεως ἀχροασάμενοι μάϑω- 

-.νἍνι» ἘΥΆῚ ε , »»; ,΄,κ ἡ 

μεν, τἱ ἄρα βούλεται ὁ φιλόσοφος προφϑέγξασϑαι. εἰπὲ ὦ 

φιλόσοφε καὶ λάλει ἡμῖν τὠ κρείττονα, περὶ ὧν πᾶς ὁ τῶν 
«ἀνθρώπων βίος ἐσεείγεται, περὶ ὧν οἱ πολλοὶ ἀσκόπως ἐπι-- 
βαλλόμενοι, ἐματεοπόνησαν" λάλει ἡμῖν τὴν ἔμπειρον καὶ 

φλογώδη φλόγα, ἄρξαι τοῦ λόγου τὴν πρότασιν. ὠνακά- 
λυπτε τὸ χαρίσματα ζῶντι γὰρ ϑεῶ λατρεύομεν. ἀλλ᾽ ὦ 
ἱερὰ στοίμνη καὶ σοφίας ἐρασταὶ οἱ τοῦτο εὑρεῖν βουλόμε- 

νοι τῇ πρὸς τὸν ϑεὸν ἐννοήσει διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν ἐπι-- 
κοσμήσεως ἐν ἑαυτοῖς ἀγωνιζεύϑωσαν, καὶ τῇ πολλῇ ῥοῇ 
τῶν δακρύων ἑαυτὸν ἀρδευσάτωσαν. ἐν πίστει καὶ ταστει-- 
ψοφροσύνη καὶ ἀγάπῃ ϑεοῦ στηριζόμενοι, ἵνα μηδὲν τῶν 
ἐνύλων ὑμᾶς ξενίσῃ ἢ ϑαυμάση, πλὴν τοῦ ἀγαπήσαντος 

ς« “ - 2 " ᾿ , ε ε , ᾿ ὃ ςἩ.4: 
1. ἡμᾶς ϑεοῦ. ἀλλὰ τἰ φήσιν ὁ φιλόσοφος, «τερὶ οὗ ὁ λόγος 

σιρονείνεται, οὐκ ἀποκρύφω ὑμῖν τῆς φύσεως τὴν ἀλή- 
εϑείαψ᾽ ἕν τὸ πᾶν, δί οὗ τὸ πᾶν. ἕν ἐστι τὸ ὅλον, καὶ τὸ 

ὅλον ἕν ἐστιν. μία φύσις ἀποτελοῦσᾳ τὸ ζητούμενον, οὐκ 
ἐκ πολλῶν εἰδῶν συγκείμενον, ἀλλ᾽ ἐκ μιᾶς τέχνης οἰκονο-- 

0 μούμενον. ὃν οὖν τὸ πᾶν, δ οὗ τὸ πᾶν. ὅν διὰ τί; ἵνα 
μὴ ἀκούσωσιν «αἰ ὑμῖν καὶ τῇ πολλῇ ὕλη" ἑνὸς ὄντος 
φοῦ φυσικοῦ. ὃν δὲ ἐστε τὸ ἀπ αἰῶνος κεκρυμμένον 
μυστήριον. ὃν ἄτιμον καὶ πολύτιμον " ἄγνωστον πολ- 
λοῖς μὴ καταλαμβανόμενον, πολυώνυμον, μορφοστοιόν, 

ὁ ὃν τὸ πᾶν δὲ οὗ τὸ πᾶν ἐξ ἀὐτοῦ τὸ πᾶν. οὐκ ἔναν-- 
͵ Ἀνὰ ταὶ Ἵ - ᾽ ᾿ ’ ε ,ν 

φίαι φύσεις τὸ ὅλον συμσιληροῦσαι, ἀλλὰ μία ἡ αὐτῇ 

ἐξ αὐτῆς οἰκονομικῶς συμπληρουμένη καὶ κολακευτικῶς 
φανερουμένη. ὃν «ὸ ζητούμενον, οὐκ ἄλλο καὶ ἄλλο, 
32,42 κ«( ὄσσαν λὺς 2 “ , ι ͵ , ἀλλ ἕν, αὐτὸ ἐξ αὐτοῦ γινόμενον καὶ σληϑυνομε- 

80 γον», καὶ πᾶσε ϑεωρούμιενον παὶ γνωριζόμενον, οἴἶκονο-- 
μὠεῖσϑαι δὲ μὴ δυνάμενον καὶ διὸ τοῦτο τοῖς πᾶσε παρρυ-- 

[ἐ ᾿ - ͵ -“ ᾿ Γ 

πτόμενον, παρὰ πολλῶν δὲ καταλαβέσθαι ὅλως μὴ δυνα- 

μενον" ἕν τὸ πᾶν. μὴ πλανῶ ταῖς τῶν φωνῶν ἀλληγορίαις, 
ἦ - ω ᾿ εχ,“ αν ὦ ε᾿ α1..ΨὉ 

μηδὲ ἀπατηϑῆς ἐπὶ τοῖς συνϑέσεσι τῶν ὑλῶν, εἰ δὲ ἤκου-- 
- ΄ - Υ͂ 

36 σὰς τοῦ φιλοσόφου λέγοντος" ἕν τὸν δι’ οὗ τὸ πᾶν, νο-- 
΄ - Ἢ Γ - 

σον τοῦ λύγου τὴν δύναμιν καὶ σκόπει τὸ βάϑος τῆς 
͵ " - Σ᾿ -“ »ἭἬ ἡ ψοήσεως. ἕν τὸ πᾶν. δὲ οὗ τὸ πᾶν. αἱ ὑμῖν καὶ τῇ πολλῇ 
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ὕλη, ἑνὸς ὄντος τοῦ φυσικοῦ καὶ μιᾶς φύσεως νικώσης τὸ 
σιῶν, ἑνὸς ὄντος τοῦ φυσικοῦ ἀληϑίνου, ἑνὸς ὄντος τοῦ 

ἐγκεκρυμμένου καὶ ἐμφωλείοντος, καὶ μιᾶς φύσεως «ἧς 
κεκαλυμμένης ἐντεριῶνος, ἐν ἡ κολακευομένῃ καὶ ἐξαγο- 

μένη γικᾷ τὸ πᾶν, μιᾶς φύσεως οὔσης καὶ “»ικώσης φὸ 9 
σιᾶν. ἢ γὰρ φύσις, τὴν φύσιν πέρσιεδι, καὶ ἡ φύσις τὴν 
φύσιν νικᾷ, καὶ ἡ φύσις τὴν φύσιν κρατεῖ, οὐχ ἑτέρα 
φύσις καὶ ἑτέρα, ἀλλ᾽ ὶ αὐτὴ μία ἐξ αὐτῆς δι’ οἰκονομίας 

σιψευματουμένη, καὶ μορφοῦσα τὰς οὐσίας, τέρπουσα καὶ 
᾿εἰσκρίνουσα καὶ μένουσα" ἐκ μονάδος γὰρ. ἄρχεται καὶ εἰς 10 

μονάδα καταλήγει τὴν τελείωσιν τοῦ ζητουμένου. ὧδε νό-- 
ησον. πολλὰ γὰρ ὄντα ἕν λέγεταε, ὁμοῦ καὶ ϑειότατον 
ὕδωρ μιᾶς φύσεως νιχώσης τὸ πᾶν, οὐχὶ εἴδους, ἀλλὰ 
πέχνος μετα: “νοερᾶς ἐπιστήμης πολλοὺς διαλανϑανούσης. 

ὦ τέχνη κατὰ ψοεράξ, ἐπιστήμης πολλοὺς διαλανϑάνουσα, 15 

ὦ φύσεις οὐρανίαι φύσεων. δημεουργοί. σὴν ὠσώματον αἷ- 

γίττεται οὐσίαν. πάλεν ἐσὲ τὸ προκείμενον ἔρχεται. εἶ μὴ 
γὰρ τὴν ὕλην ἐξορφανίσεις, εἰ μιὴ τὼ σώματα ἀδοματώσεις, 
εἰ μὴ διαφϑορᾶς αὐτὰ ἀποτὶνάξεις καὶ διαλύσεις, τὸ ἐμ-- 

φωλεῦον καὶ ἔμψυχοχον οὐκ ἐξάξεις. εἰ μη οὗτος οἶκονο- 20 
μῶν ἀσωματώσεις, οὐ σωματώσεις καὶ μορφώσεις τὰς οὐ- 
σίας. ὦ φύσεις οὐράνιαι. καϑαϑὰ γὰρ καὶ ἀυλὸς ἡ. ψυχὴ 
οὖσα καὶ εἰς σῶμα εἰσκρίνουσα διὼ τῆς ἄνωϑεν σοφίας 
μιορφοποιεῖ «ὸ σῶμα ἐν αὐτῷ μένουσα καὶ διωκρατοῦσα. 

εὖ φύσεις οὐράνιαι, ϑαύμασον τῶν οὐρανίων τὰς φύσεις 1:5 
ὡς ἀσωμάτους οὔσας. δεῖ οὖν ἐξορφανίσαι τὴν ὕλην καὶ 
«ὁ λεπτομερὲς καὶ ἔμψυχον αὐτῆς ἐξεώσαντας,. δ αὐτῆς 
λοιστὸν ἀσωματῶσαι καὶ διακρατῆσαιε καὶ μορφοποιῆσαι τὰ 
σώματα. δεῖ οὖν ἐξορφανίσαι τὴν ὕλην, ἕνα ἐπὶ τὸ ἔμψυ- 
χον μεταβῇ τελεσιουργούμιενον. ὅρος φιλοσοφίας ἐστὶ κα- 30 

φάλυσις σώματος καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ: σώματος. 
τοιοῦτόν τι παρόμοιον βούλεται εἶναι τοῦ παρακειμένου " 
καὶ δηλωϑησομένου τὸ ἔνδαλμα, κατάλυσις σώματος, δια- 
φϑορᾶς διαλυόμενον. καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος 
γινόμενον. οὗτος ὦ τρόπος, αὕτη; ἢ ϑεωρία τοῦ προκειμυέ-- 35 
ψου συντάγματος. ὦ φύσεις οὐράνιαι φύσεων δημιουργοί. 
φύσις ἡ αὐτὴ ἐξ ἑαυτῆς καλῶς οἰκονορβυουμιένη καὶ ἀνάκα-: 
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λυπτομένη. οὐράνιαε δὲ αἱ ἀσώματοι οὐσίαι. εἰσιέ, ὦ φι- 
λόσοφε, φράσον ἡμῖν τῶν αἰνιγμάτων τὰς τοιαύτας “΄αρα-- 

βολάς. ἄνοιγε τὰς κλεῖς τῆς μυστικῆς σου ταύτης φωνῆς. 
εἰσιὲ σαφῶς καὶ φανέρωσον, τίνες εἰσὶν αἱ οὐράνιαι αὗται 

5 φύσεις. καὶ διὼ τί καὶ πτὥς οὐράνιαι κέκληνται. φανέρωσον 
ἡμῖν τὴν. πολύχρωμον ἶριν. δεῖξον ἡμῖν διὰ νεφέλης φὸν 
πολύτιμον μαργαρίτην, εἰσιὰ καὶ δορὶ φύσεων. οὐρανίων 
ἡμῖν ὁ λόγος. ᾿οὐράνιαι φύσεις εἰσὶν αἱ ἀσώματοι οὐσίαι. 
φί οὖν ἐστι τὸ “ζητούμενον, εἰ μὴ ἡ ἐκ σώματος ἀσωμά-- 

Ὰ “ ᾿ ᾽ ΣΝ . - ΕῚ ν 

τὸ φωσις. πῶς οὖν ἐνδέχεται ᾿ἀσωματῶσαι «ὸ σώμα" εἰ μὴ 
κατάλυσιν ποιῆσαι τοῦ σώματος διὰ τῆς νεκρώσεως καὶ 
χωρισμὸν ψυχῆς ἀπὸ σώματος. λέγε φανερώτατα καὶ φα- 
νέρωσον τὰ κὀκρυμμένα. ἤ κατάλυσις τοῦ σώματός ἐστιν 
ἡ διὰ λειώσοως. γινομένης διὰ εἰ ταὐτῃ κεχρήσει. φῇ φωνῆς: 

15 διὰ εἰ: ἵνα τὸ ξητούμενον ἐξέλϑῃ σινεῦμα, ἵνα τὸ βαπεικὸν 

εἰσκρίνῃ εἰς “σώμα, ἕνα ἢ τῆς φύσεως ὑυγγένψο φέρτυῃ τὴν 

φύσιν πρατοῦσα καὶ νικῶσα καὶ ἐν αὐτῇ μένουσα. σιότε ταῦτα 
γίνεναι:; ὅτ᾽ ἂν ἐκ τῶν κάτωθεν ἄνω τερπομένη ἀπώϑηται 
ὅλον το γεῶδες. ὅτε πρὸ τούτου τὴν λεύκωσιν καὶ ξάνϑω- 

20 σιν, καὶ ἴωσιν καὶ μέλανσιν ἐνδείξηται. ὅτε ἐν τῇ λειώσεε 

τῶν σωμάτων. τὴν πολύὐλον τῶν βοτανῶν ὕλην ἐξανϑέ- 
“΄  ᾿ “- “ ι ’ ͵ ς 

σηϑάν "ὃν ὧν τὧν μεταλλικὼν διὰ τοιαυτῆς τέχνης ὑπο- 
στήσῃ τὰ χρώματα" ὅτε καὶ τὴν διὰ τοῦ ὕδατος ἄρσιν 
ἔναυλον ποιήσῃς φὸ σύνϑεμα, ὅτε ταῖς ὀπτήσεσι ϑεάσῃ 

"45 ἀνασπω μένην τὴν αἰϑάλην καὶ οὕτως ὡς διὰ νεφέλης φϑδ- 

θομένην. οὐ γὰρ δύναται ἡ ἀσώματος οὐσία εἰ μὴ τοῖς 
, ἄνω προσομιλήσει. ἀνωφερὴς γὰρ οὖσα καὶ μετάρσιος οἷ- 
κειοῦται πρὸς τὸ ὅμοιον, φιλοῦσαι καὶ φίλουμένη σέρπουσα 
καὶ σϑρπομένη, καὶ ἐκλαμσρύνουσα, ἐὰν οὖν ἀκούσης ἑνὸς 

30 ὄντος τοῦ φυσικοῦ, καὶ μιᾶς φύσεως νικώσῃς τὸ πᾶν, τὸ 

ἕν καὶ στὴν μίων σύνϑετον νόμιζε. καὶ ποτὲ μὲν λέγεις ἕν 
φὸ πᾶν. τοῦτο δὲ τὸ ἕν. καὶ τὴν μίαν σύνϑετον ψόμιξζε. 
ψέχνη μὲν αὐτὴ μία ἐν τῇ συνϑέτῳ οἰκονομίᾳ, ὥσπερ 10 

πρᾶμα ψυχῆς καὶ σώματος. τοῦτον αὐτὸν τὸν τρόπον δεί- 
55 ἕδε ἕνα τὸν ἀποτελεσϑέντα ἄνϑρωπον, ἐκ ψυχῆς καὶ σώ- 

ματος ἀποδεδεῖχϑαι, καὶ εἰς ἕνα τελειούμενον, σύνϑετος 

δὲ ἡ φύσις, ὅτε τὸ ἀσώματον σώματε εἰσκρίνηται καὶ δίων 
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χρατήσῃ καὶ μείνη. ἡ γὰρ ποιότης μύνη διαβῶσα ἐποίη-- 
σεν τὸ ζητούμενον. τί ἐστι διαβᾶσα: ἡ ἔνδοϑεν διὸ κολα- 
κείας ἐξαγομένη, καὶ μετὰ τέχνης φανερουμένη. καὶ ἀνακα- 
λυτυτο μένη καὶ ϑεωρουμένη. τί ἐστιν αὕτη: ἢ λευκὴ καὶ 
ἡ καϑαρὰ σελήνη" ἐποίησέ φησι τὸ ζητούμενον ἐπὶ ὄρος 5 

ἕν" χαὶ αἀσεκατέστησε καὶ ἐτελείωσε τὸ ἔργον. τί ἐστιν ἡ 
σδληνοειδὴς καὶ καϑαρὰ αὕτη; εἰπέ, ἀνακάλυπεςε τὸ καλ- 
λος; καὶ δεῖξον αὐτῆς τὴν εὐμορφίαν. ἡ αἰϑάλη ἐστὶν ἢ 
διὰ τοῦ ϑείου ὕδατος καλῶς ἀποσμηχομένη καὶ ἀποπλυ-- 
γομένῃ.. καλῶς εἶπεν αἰϑάλη ὡς ϑάλλουσα καὶ ἀνανεοῦσα 10 
καὶ ὠραΐζουσα. φησὶ γάρ, οὐδὲν ὑπολέλειπται, οὐδὲν ὑστε- 
θεῖ σπιλὴν τῆς νεφέλης καὶ τοῦ ὕδατος ἡ ἄρσις" πάλιν 
“ἐφαρμόξει τὰ ὄργανα; πιάλιν ἡ συνημμένη τῇ διεζευγμένῃ 
συμιπιλέκεται, καὶ τῶν ὑδάτων τὰ χρυσόρειϑρα νάματα 
ἀναφέρεται" οὐδὲν ὑπολείπεται οὐδὲ ὑστερεῖ, τὸ ἔργον διὰ τὸ 
τῆς οἰκονομίας ἐτελειώϑη σἱλὴν τῆς νεφέλης ποίας '“νεφέ-- 
λῆς: τῆς ἄνω ἀναφερομένης" αἰϑάλης τῆς δ ὑγρότητος 
συμπλεκομένης καὶ αἰϑαλουμένης ἐπὲ τοῖς προαναφϑεῖσιν" 

μεταβήσομαι τῶν λόγων. μηδεὶς ἀδιάκριτος ἐνθάδε εἰς-- 

τω, μηδεὶς ἄνευ ἀρετῆς ἐγκύψῃ ἐνθάδε, λίϑον τὸν πᾶσε :0 

γνωστὸν καὶ ἀἄγμωστον, τὸν ἄτιμον καὶ πολύτιμον. «τίς 
οὗτος ὁ πᾶσι γνωστὸς καὶ ἄγνωστος λίϑος,. καὶ ποτὲ μὲν 

ιἄφεμος, ποτὲ δὲ ἔντιμιος. ἐκ μετάλλου βούλεται τὴν οἰκο-- 
γομίαν ποιεῖσϑαί. ρα ποῖός ἐστιν οὗτος ὃ λίϑος;: οὐκ 
ἀποκρύψω ὑμῖν τῶν τοιούτων. μυστηρίων τὴν γνῶσιν. εἰς 25 
μέσον προάξω «0 ζητούμενον καὶ δείξω ἁμῖν τῆς τοιαύτης 
κατασκευῆς τὴν ὠρχήν. μάχου ο μάχου 2 ζεῦξον ἄρρενα 
καὶ ϑήλειαν τουτέστι Ο τὸν πυρρὸν εἴσκριψον καὶ κατά- 
βαψον ἰὸν ο'ῶ. ὁποῖον: τουτέστιν ἡ σῆψις τῆς Ι͂Ἂσιδος, 
“μέταλλα καὶ ϑαυμαστὰ ποιεῖ, μάχου ᾧ χεμοὶὲ βοήϑει ἢ 30 
μάχη ἐστὶν ἀντίστασις καὶ ἀντίϑεσις, νικῶσα καὶ διαφϑ εἰ-- 
ρουσὰ καὶ ἀπολλοῦσα, σπτώλεν ἐστὶ τὸ σεροκείμιενον μιετέρχε-- 

ται ἀνακεφαλαιῶν τὸν λόγον. μάχου ῷ μάχου Ὁ ὁ ῳ διὰ 
τῆς σελήνης μαχόμενος φϑείρεται, ἡ σελήνη διὰ τοῦ φ 
συμπσυλεκομένῃ πήγνυται, μάχου Φ μάχου Ὁ φϑεῖρον τὸ 3: 
σώμω τοῦ φ «καὶ ἀσωμάτωσον. διὰ τῆς Σ᾽ λείωσιν τελείως 

εἰς φϑορὰν τὴν. τέχνην. καὶ ξζεῦρον ἄρρενα καὶ ϑήλειαν. 
ῖ 
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εἴ σις γὸρ ξανϑώσει, κατὸ πνεῦμοω τοῦτο τὸ σῶμα καὶ τὴν 

ἐνάρετον αὐτοῦ φύσιν κατὰ 'φέχνην κολακδύσας ἐξάξει, 

βάπτει πιᾶν σῶμα, καὶ εἴ τις ψεκρώσας τὸ σῶμα καὶ δια- 

λύσας. κατὰ πνεῦμα διὰ τῆς αἰϑάλης ξανϑώσει βάπτει 

σπᾶν σώμα. πνευματοῦται γὰρ τουτέστι τὸ σώμα ἐστὲ τοσ-- 
οὔτον λεπτυνόμενον χαὶ δαπανώμενον, ὥστε καὶ ἐκ φυ- 
λακῆς τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ βίᾳ χωρίζεται τῆς, ὕλης ἀπτο-- 
καϑαριζομένη ἔμψυχος, καὶ φωτιοτικη τοῦ σώματος οὖσα 
κατὰ κέλευσιν Θεοῦ τοῦ ταύτην κτίσαντος. ἢ οὐκ ἤκουσας 

τοῦ φιλοσόφου λέγοντος" λαβὼν Ὁ πῆξον τῷ τῆς μαγνη- 
οἰας σώματε" τἰ βούλεται τοῦτο εἶναι. ὧδε ὅλον τὸ σύν- 
ϑεμα λέγει τὴν διὰ Ὁ καὶ σώματος μιγνυμένην καὶ καλῶς 
ὁϑοὺν οἰχογφομουμένην. τούτῳ τῷ τρόπῳ μιίξαντας συλ- 
λειοῦν τὸ σῶμα, καὶ καλῶς οἰκονομήσαντας αἰϑαλῶσαε καὶ 

15 ξαψνϑῶσαι κατὰ πνεῦμα. εἴτις γὰρ τὴν ἐν τῷ σώματι ἐνά- 
θετὸν φύσιν ἔνδον ἐμφωλεύουσαν κατὰ τέχνην κολακεύσας 
ἐξάξει, βάπεει στῶν σῶμα. τί ἔστιν ἔνδον; εἰ μὴ τὸ ψυχε- 

κον συνεῦμα τὸ «τεριέχον καὶ διωκρατοῦν τὸ σώμω καὲ μορ-- 
φοποιοῦν. πῶς οὖν ἐμφωλεύει: ἐν μέρει τιψὲ ἢ ἐν ὅλῳ: 

80 ἐμφωλεύει βάϑει τοῦ σώματος. καὶ διὰ «αἰ ἐν τῷ βάϑει: 
διὰ τὴν σχιὰν τῆς ὕλης. καὶ τἰς αὐτοῦ ἡ ἐνάρετος φύσις: 
α καϑαρὰ καὶ ἀμίαντος, ἡ πᾶσαν τὴν τῶν σωμάτων σκιὰν 
ἀπελαύνουσα καὶ ἀποδιώκουσα. πῶς οὖν κολακεύσας ἐξά-- 
ξοιμιε; ποίῳ τρόπῳ αὐτῇ χρήσομαι. πτῶς μετέλϑω ἐπὲ τοῖς 

36 χολακεύμασε; πῶς μοὲ παραχολουϑήσει τὸ πράγμα: ποίοις 

εἴδεσι χρήσομαι, ἵνα μετεωρίσας τὴν ἐνάρετον αὐτῆς φύ- 
σιν ἐξάξω: λαβὼν σελήνην πῆξον. σώματι οὐδενὶ ἐπὶ τού-- 
του κέχρηνται πλὴν τῆς . εἰώθασι γὼρ βαλεῖν «ὁ ὅλον 

ούνθεμια. τὸ δὲ ἄρρενος καὶ ϑήλεος ἐχσεεληρούμιενον ἔρ- 
30 γον. δὲ δὲ λέγεις τὸ ὅλον σύνϑεμω, δεῖξον ταύτην ἡμῖν" 

ἔστιν ἡ ἐν τῷ σώματε μιγνυμένη καὶ συλλειουμένη 2. ἡ 
διὰ νεφέλης καὶ τῆς αἰϑάλης συμητληρουμένη, αὕτῃ κατα- 
λόγον οἰκονομιουμένη τὴν ἐναίρετον ἔνδον ἐμφωλεύουσαν 

ἀνακαλεῖται φύσιν, βάπτουσαν σῶν σῶμα «ον ᾧ λευκαί-- 
δόγουσαν, καὶ τὸν ᾧ ἄτριστον ποιοῦσαν καὶ τὼ ἑξῆς. εἴ τις 

οὖν οὕτως καλῶς διασκεψάμενος; οἰκονομήσει. καὶ πιοιήσει,, 
καὶ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ φύσιν φὴν ἔνδον ἐμφωλεύουσαν. 
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κολακεύσας ἐξάξει, βάπτει σἂν σώμα, μέγα ἐν τούτοις 
μυστήριον εἴληφε», καὶ παράδοξα ϑεωρῶν γινόμενα, ϑαυ- 
μάσας ὑμνήσει ϑεὸν παντοκράτορα στατέρα, ἅμα τῆς παῖ; 

τοδυνάμου αὐτοῦ σοφίας, σὺν τῷ ζωοποιῷ πνεύματι. αὐὖ- 
φὸς γὰρ ὁ παντέλειος καὶ ὑπεράρχιος φτοῦ ϑεοῦ λόγος, ἑνὶ 5 

φέρων σάντα τῷ ῥήματε φῆς δυνάμεως αὐτοῦ, φωφίσειεν, 
ὑμῶν τὸν νοῦν καὶ τὰς καρδίας καὶ διὰ τῆς ἀγάπης αὖ- 
τοῦ οἰκειωϑῆναι, καὶ ἑνωθῆναι τῷ ἀληϑινῷ φωτὶ τῆς αὖ- 

τοῦ ϑεογνωσίας, ἵνα διὰ τοῦ ἐληϑικοῦ φωτὸς καταυγαζό--: 
μενοι, δυνηϑείημεν τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν καταλαβεῖν 10 
καὶ ϑεάσασϑαι τὸ ἔργα τοῦ ϑεοῦ τῶν ὅλων, ὅπως δοξά- 
ζηταὶ τὸ πάντιμιον καὶ μεγαλοπρεπὲς ἅγιον ὄνομα τοῦ 
σιατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

- - ν Ἂ " » 

Τοῦ αὐτοῦ Στεφάνου φιλοσόφου εἰς τὸὁ Κατ τὸ 
ἐνέργειαν τῆς ϑείας τέχνης πρᾶξις 

σὺν ϑεῷ ε. 

Τίς μακάριος καὶ συνήσει τὸ κρίματα τοῦ παντοκχρά- 
φορος ϑεοῦ; τἰς σοφὸς καὶ συνετὸς καὶ διηγήσεσαι «ἣν 
ὑπεράβυσσον σοφίαν τοῦ δημουργοῦ τῶν ὅλων; «ἰς εὖ-- 20 
μοιρος καὶ κατανοήσει τος δυναστείας τοῦ παντεστόστου 
καὶ καϑολιχοῦ ϑεοῦ, καὶ δοξάσειε τὴν ὑπεράγαϑον αὐτοῦ 
ἀγαθότητα: ἐμοὶ μὲν ῥᾳδίως καὶ ἀπτώτως καὶ εὐχερῶς 
ὁμιλεῖν εὔδηλόν ἐστιν καὶ τὰς γρίφους ἐννοίας τῶν προ- 
γενεστέρων ἐμφανῶς τὰς πεύσεις ποιοῦμαι, συνεργοῦντος 25 
τοῦ παντοχράτορος ϑεοῦ. ὑμῖν δὲ ἔοικεν ὡς ἐπέφροσιν 
ἀναχαιτίσασϑαι καὶ σφετερίζειν τὸ ὑπὸ «πολλῶν σοφῶν 
ἱδρυμένα καὶ καταντῆσαι τὰς ἐκείνων ἐννοίας, καὶ οὕτως 

σιρὸς τὸ βραχύυτατὸν μου πόνημα ἀπιέναι, αἰτούμενοι τὸν 
μόνον ἀληϑινὸν ϑεὸν ἡμῶν, ἵνα ὑμῶν φωτίσῃ τὸ τῆς 30 

. διανοίας ὄμμα, καὶ καταυγάσῃ τῷ ἀὔλῳ αὐτοῦ φωτὶ τὰς 
καρδίας. ἡμῶν πρὸς τὸ εἰδέναι τὰς δυναστείας τοῦ παν- 

-ς 
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φοκράτορος ϑεοῦ καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ, ἧς "ἐγγένητο᾽ ἡμᾶς 
ἐν καϑαρᾷ ἐπιτυχεῖν καρδίᾳ καὶ ὑμνεῖν τὰ ον φτοῦ 
ϑεοῦ τῶν ὅλων καὶ δοξάξειν «Ὁ πανάγιον καὶ μιδγαλοπιρε- 

σὲς ὀνομα τοῦ πατρὸς ναὶ φτοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου σινεύ-- 

δματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους τῶν αἰώνων, 

ἀμήν. --- ἽἬκωμεν ἐπὶ τὸ προκείμενον καὶ μάϑωμεν «ἰ΄ 
᾿ϑούλονται οἱ φιλόσοφοι, περὶ ὧν ὃ λόγος ἡμῖν στεπεραγμιά-- 
φεῦται ᾿κεκαλυμμένην φέρων τὴν ῥῆσιν διὰ τὸ πολλοὺς εἰς 
γυμνασίαν προτρέψασθαι βουλόμενοι, καί φασι περὶ τῶν 

10 ϑειωδῶν καὶ οὐσιῶν" νὰ ϑειωδὴ ὑπὸ τῶν ϑειωδῶν κρα- 

φοῦνται καὶ τὰ ἑξῆς“ ἀσϑενέίη τοίνυν ὃ ἔμφρων νοῦς 

σιδρὶ τῶν οὐσιῶν καὶ γενῶν καὶ ϑειωδῶν καὶ τῶν φύσεων. 
καὶ ἅστερ εἰσὶ ταῦτα τὰ φέσσαρα στοιχεῖα ἅπερ ὃ ϑεὸς καὶ 
οὐκ ἄνϑρωπος ἔϑετο στοιχειώσας καὶ ἑνώσας πρὸς ἄλληλα. 

τό τῇδε γὰρ ἀπρακτέον συδρί τὸ ποιότητος αὐτῶν καὶ συγκρά- 
σεως καὶ ἑνώσεως, καϑὼς καὶ ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ πεποίηνται. 
ἑνωϑέντα οὖν, καϑεὶς καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ ἱερὰ καὶ ϑεία 

φέχψη τῶν φιλοσόφων, ἰσοτρόπως συνίσταται εἰς μὲν ἀέρος 

τὸ αἷμα ϑερμὸν καὶ ὕγρον ἔοικε τῇ 2. ὑπάρχει γὰρ ϑερμὴ 

30 χαὶ ὑγρά: ἐκ δὲ πυρὸς ἢ ξανϑη χολὴ ϑερμηὴ καὶ ξηρὰ 

ἔοικε τῷ Φ ὑπάρχοντι ϑερμῷ καὶ ξηρῷ. καὶ ἐκ μὲν γῆς ἡ 
μέλαινα χολὴ ἔοικε τῇ σκορίᾳ τῶν ἄμφω. ὑπάρχει γὼρ ξηρὰ 
καὶ “ψυχρά. ἐκ δὲ ὕδατος τὸ φλέγμα ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν 
ἔοικε τῷ ἀνερχομένῳ ὕδατι Θὅ ὅττερ ἐστὲν αἱ ψυχραὶ τοῦ φ. 

25 ὑσπτάρχει γὰρ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν. ταῦτα οὖν τὰ τέσσαρω 
στοιχεῖα ἐναντίω ὄντα οὐ δύνανται ἑνωϑῆναι ὅλως εἰς ἀλ- 
ληλα, εἰ μὴ διά τινος μδϑοιτεύοντος ἔχοντος τῶν δύο 
ἄκρων τὸς ποιύτῆτας, οἷον τὸ πῦρ Ἴ ἑνοῦται τῷ ὕδατε 

διὰ τῆς γῆς, ἤγουν τῆς σκορίας. ὥστεερ τὸ αἷμα ἑγνοῦται 
80 τῷ φλέγματι διὼ τῆς μελαίνης χολῆς, ἥτις ἐστὶν πρώτη 

κλεὶς καὶ χωρισμὸς τῶν ὑγρῶν ἐκ τῶν ξηρῶν, τουτέοτε 
χωρισμὸς τῶν ψυχῶν τοῦ Φ ἐκ τῶν σωμάτων ἤγουν τῆς 
σελήνης, καὶ τὸ ὕδωρ ἑνοῦται τῷ «πυρὶ Ὁ διὰ τοῦ ἀέρος Φ 

ἤγουν τὸ ἐξερχόμενον ὕδωρ ἑγοῦται τῷ πυρί. Ἴ διὰ τοῦ 
ϑ5 ὅρος Φ.. ἤγουν .-0 ἐξερχόμενον ὕδωρ. ἑνοῦται τῷ πυρὶ Ρ) 

- διὰ τοῦ 9," ὥσπερ 0 φλέγμα: ἑνούται" τῷ φλέγματε διὰ τῆς 

ξδανϑῆς χολῆς, ἥτις ἐστὶν ἀνάκαμψις «ὧν ὑγρῶν. ἤγουν 

᾿ 
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φῶν ψυχρῶν, μετὼ τῶν ξηρῶν ἤγουν τῶν σωμάτων, ὅπερ 
ἐστὶν ἕνωσις καὶ μῖξις τῶν ἄνω μετὰ τῶν κάτω. καὶ ἥ. 
γῇ ἤγουν, ἢ σκορία ἑνοῦτοαι τῷ ἀέρε Ὁ διὰ τοῦ. πυρὸς 2 
ἤγουν «ἤ σκορία .-...- πυρός, ἤγουν διὰ τῆς ).. ὥσπερ, ἡ. 

μέλαινα χολὴ ἑνοῦται τῇ ξανϑῆ χολῇ διὰ τοῦ αἵματος, ὁ 
ἥτις ἐστὶ δευτέρα κλεὶς διάχώσεως τῆς σηπίας, ὅπως ἑνωϑῆ 
ῆ σκορία. φῷ ϑείῳ ὕδατε διὰ τοῦ πυρός ὴ ἤγουν διὰ τῆς 2... 

καὶ ὁ ἀὴρ Θ ἑνοῦται τῇ γῆ, ἤγουν τῇ σκορίᾳ διὰ τοῦ 
φλέγματος ̓  ἥτις ἐστὶ τρίτῃ κλείς, ἕνωσις τοῦ ἀέρος μετὸὶ 

«τῆς γῆς» ἤγουν. λυομένης. διὰ φῆς σήψεως καὶ ἑψήσεως. 10. 

τουτέστι τῶν ἑπτὰ ἀνακάμψεων, καὶ γινομένης ὕδωρ. καὶ 
ἑνουμένων. πάντων ἐν τῷ ἅμα ἤγουν γενομένων ἐν. τῇ Ο-. 
εἴτω τούτων οὕτως ἐχόντων, τὸ μὲν πῦρ πάλιν ϑερμὸν 
καὶ ξηρὸν ὑπάρχον γεννᾷ τὸ ϑερμὸν τοῦ ἀέρος καὶ τὸ 
ξηρὸν τῆς γῆς» ὥστε δύο ποιότητας ἔχον γίνεται τρίστοι- 15 
χον. καὶ τὰ ἕτερα δύο στοιχεῖα ἅπερ κατέχει, ὡσαύτως. δὲ. 
καὶ τὸ ὕδωρ ὑγρὸν καὶ Ψυχρὸν ὑπάρχον γεννᾷ τὸ γρὸν 
τοῦ ἀέρος καὶ τὸ ψυχρὸν τῆς γῆς, ὥστε δύο ποιότητας 
ἔχον γίνεται τρίστοιχον. οὕτως δὲ καὶ ἡ γῆ ψυχρὰ καὶ 
ξηρὰ ὑπάρχουσα, γεννᾷ τὸ ψυχρὸν τοῦ ὕδατὸς καὶ τὸ ξη-- 30 
ρῦν τοῦ πυρός, ὥστε δύο ποιότητος ἔχουσα γίψεται τρί- 
στοιχος. ὡσαύτως δὲ καὶ δ᾽ ἀὴρ ϑερμος καὶ ὑγρὸς ὑπάρ- 
χων, γεννᾷ τὸ ϑερμὸν τοῦ πυρὸς καὶ τὸ ὑγρὸν τοῦ 
ὕδατος, ὥστε δύο ποιότητας ἔχον γίνεται τρίστοιχος. συν-- 
αγόμενα οὖν πάντα γίνονται δώδεκα ἐν τέσσαρσε τριαδε- 325 

Ϊ - “ “' “ πν ς - ες ᾿ 
πῶς, ὥστε οὖν δωδεχαστυργος ὑπάρχουσα ἡ μῶν ἡ ἱερὰ 

φέχνη, τροπῶν τεσσάρων ἀνὰ τριῶν πύργων, δωδεκαάζωδος 
λέγεται εἶναε ἀνακυκλουμένη τὰς τροπὰς οὕτως" ἤγουν. 
ἐαρινῆς, κριός, ταῦρος, δίδυμοι" ϑερινῆς, κάρκιψος, λέων, 

φπαρϑένος, γῆ μεϑοπωρινῆς, ζυγός, σκορπίος, τοξότης 30 
ὕδωρ᾽ χειμερινῆς, αἰγόκερως, ὑδροχόος, ἰχϑύες. ἄπτερ συν-- 
ἀγόμενα ὁμοῦ γίνονται τροπαὶ τέσσαρες, ἐαρινή, ϑερινή, 
μιεϑοπωρινή, χειμερινή, ἤγουν τέσσαρα στοιχεῖα ἀέρος, τῦ- 

ρός, ὕδατος, γῆς. ὡσαύτως πάλιν ἔχει τὰ σώματα καὶ τὶὰὲ 
χρώματα τῶν ἑπτὰ ἀστέρων τῶν λεγομένων πλανήτων 35 
τῶν αὐτῶν εἰδῶν τε καὶ σχημάτων, ἅπερ εἰσὶ τὰ ἑπτὰ 

᾿ ΄ ὡς ͵ - - 

ἢ σώματα καὶ τὰ χρωματὰ τοῦ αὐτοῦ συνϑέματος. ἅπερ 
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γίνονται μετὰ τὴν τάξιν τῶν ἑπτὰ ἀστέρων. ὥσπερ γὰρ 
οὗτοι οἱ ἑπιτὰ ἀστέρες ἤγουν οἱ πλανῆται εἰσερχόμενοι: ἐν 

φοῖς ἀπλανέσι ϑωδεκαξωδίοις καὶ ἐξερχόμενοι φαΐνονται 

μὲν γινόμενοι καὶ ἀπορινόμενγοι, οὕτως καὶ ταῦτα τὰ 
5 ἑπτὰ σώματα καὶ τὰ χρώματα φαινόμενα μὲν γίνονται 
καὶ ἀπογίνονναι ἐν τῷ αὐτῷ συνϑήματι τῷ ἐκ τεσσάρων 
στοιχείων ἐχτεθϑέντι, ὡς διὰ τῶν ἑπτὰ ἀστέρων τῶν Ζε70- 

μένων φιλανήτων, καὶ δώδεκα ἀπλανῶν ζῳδίων τελεῖται τὸ 
τῶν φιλοσόφων ἀτρεκέστατον μυστήριον, ὅστερ κέκληται 

ἰοσταρ᾽ αὐτοῖς ---ἰ --- --ἰ --- -- ---- σῶν φιλοσόφων ὅπερ. κα-- 

ϑαδῶς ἔφησαν. ἀλλ᾽ ὃ νοῦς τοῦ προφήτου ἐφεύρωτο ὅστις 

ὑπάρχει οὕτως. ἐκ μὲν ποδῶν ἕως τῶν γονάτων τὸ τῆς 

γῆς στοιχεῖον ὑπάρχει καί ἐστε λευκὸν ὡσεὶ χιών, ἐκ δὲ 

τῶν γονάτων" ἕως τοῦ ὀμφαλοῦ τὸ τοῦ ὕδατος στοιχεῖον 
16 ὑπάρχει τοῦ κατοχίμου καί ἐστι τηλαυγὲς καὶ διαυγὲς φῷ 

τε εἴδει καὶ τῇ ϑεωδίῳ καὶ ἐκ φοῦ ὀμφαλοῦ ἕως τῆς καρ- 

δίας τὸ τοῦ πυρὸς στοιχεῖον ὑπάρχοι τοῦ κατοχίμου » καί 
ἔστι ξανϑὸν καὶ διάπυρον, ὡς τὸ σιῦρ, καὶ ἐκ τῆς καρδίας 

ἕως τοῦ αὐχένος φὸ τοῦ ἀέρος" στοιχεῖον ὑπάρχει καί ἔστε 
ἢ κροκῶϑες. φτόύτων οὕτως ἐχόντων καϑὼς πρδείρηναὶ, « 
μὲν σῦρ ϑερμοὸν καὶ ξηρόν, ἡ δὲ 7 ψυχρὰ καὶ ξηρά, καὶ 
τὸ. μὲν ὕδωρ αὖϑις ψυχρὸν καὶ ὑγρόν » ὁ δὲ ἀὴρ ϑερμὸς 

καὶ ὑγρός. εἶτα Μετὰ τὸ ἐνωϑῆναι ταῦτα τὰ τέσσαρα 
στοιχεῖα εὐάλληλα, γίνεται ἐξ αὐτῶν ἄσβεστος καὶ κονία 

"5 ἤγουν τῶν φιλοσόφων, ἵνα ὅπως ὁλοτελῶς τὸ καὶ ὁλοσχε-- 
ρῶς ἑνωϑῶσιν κατὰ ἄκραν ἕνωσιν λευκαινόμενα, δηλονότε 

διὰ τοῦ ἑνὸς μεσιτεύοντος, ἀποβάλλοντα τὴν ἐν αὐτοῖς 

οὖσαν μελανίαν τε καὶ σκότωσιν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. 
κατανόησον δὲ πάλιν ὅτι διὰ μακροῦ τοῦ χρόνου λευκαί- 

30 ψεφαι ὃ λευκόλινγος καὶ ὁ λῖνος. πῶς οὐκ ἀποκάμνουσιν οἱ 
λευκαίψοντες αὐτόν, οὐδὲ ἀκηδιῶσιν οἰκονομοῦντος. οὕτως 
οὖν καὶ σύ, ὦ φίλτατε, ποίει. λευκαίνων καὶ ἀποσμήλων 
φτὰὶ εἴδη τῆς τέχνης διὰ μακροῦ τοῦ χρύνου, καὶ μνὴ ἐκκα- 
κήσης μηδ᾽ αὖ ἀποκάμιᾳς ἐργαζόμενος καὶ οἰκονομῶν, ἄχρις 

35 ἂν λευκανϑῶσιν ὡς αὐτὴ ἡ χιών. τούτων δὲ οὕτως ἐχόν- 
τῶν, προσέχετε, ὦ συνετοὶ καὶ σοφοὶ μετὰ πολλῆς ἀκρι- 

δείας καὶ νήψεως γοῦ "τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν λεγομένοις, καὶ μὴ 

᾿ 
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εἰς πολλὰ καὶ ἀνωφελῇ χαὶ μάταια ἀπασχοληϑῆτε, ἐξ ὧν 
οὐκ ἐστιν ὄφελος, ἀλλὰ μάλλον βλάβη καὶ ζημία καὶ ϑλί-, 
ψις" ἡ γὼρ ἱερά καὶ ϑεία τέχνη τὧν φιλοσόφων. ἐξ ἑνὸς 

εἴδους συνίοταται καὶ φολεσιουργεῖται φοιούτῳ τρόπῳ, 
ϑείως τε καὶ εὐπρεπῶς. εἰ γὰρ ποιήσεις τὰ σώβμανα, ἀσώ--" 
ματὰ καὶ τὰ ἀσώματα σώματα, μεγάλως καὶ εὐπαραγώς-- 

΄7ως -καὶ ϑαυμασίως ἐργάσῃ, ἐπιτευξόμενος δηλονότι τῆς 
ἐφέσεως δ ὧν στενούμενος φετραστοίχῳ σώματι φριαϑικῇ 
οἰκονομίῳ δωδεκαδιζωδιακῇ τροττῶν κινήσει, ἑπτὼ δή τ᾽ ἀστέ- 
ρὼν λεγομένων πλανήτων, σώμασί τε καὶ εἴδεσι καὶ ϑεω- τὸ 
ρίαις, μοναδικῇ τινὲ ἑνιαῖα ἄκρᾳ ἑνώσει, δοξάσεις τὸν ἐν 
τριάδι καὶ μονάδι υἱὸν λόγον ϑεὸν τὸν ἐκ τεσσάρων στοι-. 
χείων τὸν ἅπαντα κόσμον φελεσιουργήσαντα πανσόφως καὶ 
εὐπρεπῶς, καὶ τέτρασι τροπαῖς κοσμιήσαντα φὸν κύκλον 
φτοῦ ἐνιαυτοῦ. καὶ μετὰ τοὺς ἑπτὰ αἰῶνας εἰσάξοντα φοῦὺς 15 
ἀξίως πολιτευσαμένους εἰς τὴν αὐτοῦ κατάπαυσιν ἐν τῇ 
τῶν οὐρανῶν ἀλήκτῳ βασιλείᾳ ὑμνοῦντας «τὸ τῆς τριάδος 
ἑνιαῖον καὶ ἀκατάλητιτον φῶς ἐν πατρὲ καὶ υἱῷ καὶ ἀγίω 
πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

΄ 

Τοῦ αὐτοῦ Στεφάνου φιλοσόφου πρᾶξις Ὁ 
σὺν ϑεὼ ς. 

Τὰ ἄτομια καὶ ἀμερῇ σώματα ἐν εἰδικωτώτοις σχή- 
μασι τὴν ὁμοιογενῇ φέροντα σύνοψιν (καϑ᾽ ὧν αὐτῆς ἡ 
τῶν ὁρατῶν φύσις περιέχεε ὅλας τὰς τῆς οὐσίας ὥσπερ 
ρίξει ἐκφανεῖς) ἄτομα οὖν τὰ τοιαῦτα λέγεται, ἐπειδὴ ἐξ ης 
ἰδιοτήτων συνέστηκε καὶ τὰ τριχὴ διαστατά, ἔκ τε μήκους 
καὶ πλάτους καὶ βάϑους συνιστάνιενω, στερεά τε παντοῖα 
σώματα, καὶ ἵνα οὕτως εἴπω τῶν στοιχείων αὐτῶν, ἢ ἐκ 
πυρὸς καὶ ὕδατος, ἀέρος τὸ καὶ γῆς. καὶ τούτων αἱ ἄκραι 
ποιότητες, πρὸς ἄλληλα μὲν αὐτῶν. τῇ οἰκειότητι ὡς φίλα Ὁ 
διακρατούμενα, πᾶσαν τὴν τοῦ παντὸς φύσιν διασώζου- 
σιν" ἕκαστον γὰρ τῶν στοιχείων ὡς ἐν τόπῳ ϑέλει εἶναι 
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προσεχῶς εἰδικώτερον αὐτοῦ. ἀεὶ γὰρ τὰ εἰδικώτερα τόποι 
γίνονται, τῶν ὑλικωτέρων. τὰ γὰρ λεπτότερα εἴδους. λόγον. 
ἔχει πρὸς τὰ παχύτερα, τὰ δὲ παχύτερα πρὸς, 4ὰ λεστό- 
φερὼ ὕλης τόπον ἔχει. τὰ δὲ. “«ψεα εἰσὶ. μέρη. τὸ δὲ. 

5 εἶδος ἐν τοῖς ἱμέρεσιν ἐπιγίνεται, ἀλλὰ τὸ ὅλον. εἶδος καὶ 
ἢ ὕλη μέρη ἐστὶ τοῦ συναμφοτέρου. το δὲ αὐτῶν. μέρη 
συνεχῶς ἔχει. σιρὸς ἄλληλα. δύο γάρ εἰσι δὰ ὑλικὰ καὶ αἴτια. 
πάντων, ἡ ἀναφερομένη ἀτμίς »' καὶ ἢ τῶν ξηρῶν καπινώς: 
δης ἀναϑυμίασις, ἥτις καὶ. προκριμόνωχι ἐστὶν αἰτία. πᾶς, 

190 ϑῶν. ἔστε μὲν ἀτμὶς ὕλη ἀέρος, ὁ δὲ κάπνος ὕλη. πυρός. 

καὶ ἐπὶ μὲν ἴριδος, ἐκ νέπους. ἡ ἀνάκλασις, ὅσον οὔπω 
μεταβληϑένετος εἰς ὕδωρ. ἐπὶ δὲ τῆς ἀλλῆς ἐκ παχυτέρας 

ἀτμίδος ἀέρος ἀποδεικτικῆς τῶν ἐν τοῖς μετεώροις συψι-- 
στἀμένων, εἴτε ἐκ τῶν ὑγρῶν σωμάτων ἐστὶ τὸ δεικνύναι, 

το σόϊα ποίοις ὑπάρχει, καὶ ἐκ τῶν καϑολιπωτέρων. κατα- 
σκευάζειν τὸ μερικώτερα, ὥστε. ἔδει καὶ τὴν βασιλεύου-- 
σαν τῶν μαθημαφικῶν ἐπεστημὼν τῷ τελείῳ. κεκοσμῆσϑαι 

ἀριϑμῷ. ἐχρήν γὰρ εἶναι ἕξ τοὺς ὠριϑμούς. ἐχρῆν δὲ καὶ. 

φέσσαρας τὰς τούτων διαφορὰς. ἀπὸ τε τοῦ ὑποκειμένου 
0 καὶ ἀπὸ τοῦ τέλους καὶ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς καὶ ἀπὸ τῆς 

ἐτυμολογίας. ἑδραῖα γὰρ τοὶ τετράγωνα" τὰ γὰρ τρίγωνα 
καὶ πεγτάγωνα εὐκινητότερά͵ εἰσε τοῦ τετραγώνου. διὰ 

τοῦτο τὸ τετράγωνον ἑδραῖον. ἐννέα δὲ ἐκλήϑη ὡς ἕν ὦν. 
μόνος γὰρ ὁ ἐνγέω τῶν πρὸ τῆς δεκάδος ἀριϑμῶν ἐφ᾽ 

950 ἑαυτὸν πολυπλασιαζόμενος εἰς μονάδα καταντῷ. σιολλὴν 
οὖν συγγένειαν ἔχει τῶν ϑεωρημάτων, μάλιστα τοῦ ϑεοῦ 
σιρὸς φιλόσοφον ψυχήν. τί γάρ ἐστι φιλοσοφίὰ, ἀλλ᾽ ἡ 
ὁμοίωσις ϑοῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ. τρισὶ γὼρ τού- 
φοις δεῖ τὴν φιλόσοφον ψυχὴν χαρακτηρίζεσϑαι, τῷ τε 

3. ἀγαθῷ καὶ τῷ γνωστικῷ καὶ δυνατῷ. τότε γὰρ ὁ τοιοῦτος 
ϑεωρητικὸς ὧν καὶ καταληπτεικὸς τῶν τῆς φύσεως πραγμά- 
των, ἀνακρίνει πάντων τὰς ϑεωρίας, πᾶσαν μὲν ἐξεταζῶν 

φύσιν καὶ ἀναλόγως αὐτῶν συγκιρνῶν τὴν σύγκρασιν, τάς 
φε ἐμπλοκὰς καὶ μυρίας αὐτῶν συνϑέσεις ψοητικῶς ἀνα- 

35 λύων, καὶ τὴν εἰρημένην ἐντέχνως κατασκευάζει στεριτελο-- 
κήν, καὶ εἰς ἑνοειδῇ μονάδα περισυνάγει τὴν σύναψιν. 
εἴσεται δὲ σαφῶς ἐν αὐταῖς τὴν ϑεωρητικὴν καὶ διαγνω-- 
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στικὴν ἀκρίβειαν. αἱ γὰρ τῶν σωμάτων «ποικελόχρως ἐξαν- 
ϑήσεις, σημαίνουσι τὰς τῶν ἐν βάϑει καλῶς διηγουμένων 
σιληρώσεις, ἀλλὰ καὶ τῶν μετάλλων ἡ ἀτμώδης αὕτη. ἐκ 
γῆς ἀναϑυμίασις, τῷ αὐτῷ τούτῳ οἶδεν ἐξομοιοῦσϑαι, καὶ 
ἵνα μὴ τὸς τούτων ϑεωρίας παραδράμωμεν, φέρε λοιπὸν 9 

καὶ τὴν τῶν μεγίστων πραγμάτων παιδούτριαν. ἐξιχνεύ- 
σαντες, αὐτῆς τὰς πρακτικὰς ϑεωρίας ἐπὶ τὴν ἀσπεμφαί- 
ψουσαν ἀνακύψαντες, ἐξετάσωμεν τῆς σοφωτάτης ἐννοίας 
τὸ πρόβλημα" ἔστε δὲ οὕτως" ἐννέα γράμματω ἔχω, τε- 

᾿ φρασύλλαβός εἶμι" νόξε με" αἱ τρεῖς γὰρ αἱ πρῶται δύο ιὸ 

᾿ γρώμματα ἔχουσιν, ἑκάστη ἡ λοιπὴ δὲ τὰ λοισεώ" καί εἰσιν 
ἄφωνα τὰ πέντε, τοῦ παντὸς δὲ ἀριϑιμιιοῦ ἑκατογδάδες εἰσί, 
δὶς ὀκτώ, καὶ τρεῖς τρισκαιδεκάδες καὶ τέσσαρες. γνοὺς δὲ 

τίς εἴμει οὐκ ἀμύητος ἔση τῆς παρ᾽ ἐμοῦ ὠφελείας" ἀμέ- 
φρῆτος ἢ ἄβυσσος" τὸ ῥηϑὲν ὑπερβαίνει λογισμόν  βαϑυὺ 
τὸ ἐρώτημια. ὧδε δεῖξον τοῦ σοῦ στεφάνου τὸν ἔπαινον. 

ὧδε δεῖξον τὰ τῆς φύσεως «ἔργα. δεῖξον, ὦ σοφώτατε, πῶς 

τὴν τοῦ βάϑους σκοσπήσομεν διόπτραν, ἵνα τοῦ τοιούτου 

μέτρου τὸ βαϑύτατον καταφϑάσωμεν, πῶς τοῖς ἐνγέα 
γράμμασι προβάλλει τὸ τετρασύλλαβον τοῦτο γόημια. ἐκ- 0 

πεῖναι δεῖ τὰς «ἀκουστινὰς τῶν ὀργάνων αἰσϑήσεις, πὰ 

ἄπταιστον εὕρωμεν τοῦ ὀνόματος τὴν δύναμιν. ἐννέα 
γράμματα ἔχω. τετρασύλλαβός εἰμε" νόει με. σοφίας ἔργον 

ἐστὶ τὸ ϑαυμαζόμενον, ἐνεργὸν πρᾶξιν συνιστᾷ τὸ νοού- 
μενον" πάλιν ἡ τῆς ᾿Αφροδίτης τὴν περσικὴν λαχοῦσα :5 
ἐώαν, προηγεῖται τὰς τοῦ ἡλίου αὐγάς" πάλιν ὁ τοῦ 'Πρ- 
μιοῦ ὑπιὸ τὰς τοῦ ἡλίου αὐγὰς ἐπὶ τὰ ἑπόμενα εὑρίσκεται. 
σάλιν ὃ τοῦ Κρόνου διὰ τὴν τοῦ ὕψους βαϑύτητα, ἀμυ- 
δρῶς προσφαίνεται" πάλιν ὁ τοῦ ᾿“ρεως τὴν πυρρώδη το-- 
εὐὴν ἀπεργάζεται» ἐν οἷς ἡ νυμφικῶς διασκευασμένη πιρο-- 1 
ἔρχεται σελήνη, τὰς ἐννέα τῶν τμημάτων ἀναλαμιβώνει 
ὁλκάδας, δ ἧς τὸ συγκιρνώμιενον φελειοῦταε κρᾶμα. ὦ 
σελοῦτος σοφίας διὰ γραμμάτων καὶ τῶν ἀριϑμῶν, προ- 
φέρει τὰ δόγματα" ἐννέα γράμματα ἔχω. μόνος οὗτος ὁ 
ἀριϑμὸς τῶν πρὸ τῆς δεκάδος ὠριϑμῶν ἐφ᾽ ἑαυτὸν πολυ-- 39 
στλασιαζόμεγος εἰς μονάδα χαταντᾷ. οὗτος μονάδος ἐστὶν 

εἶδος. πολυσπιλασιαζομένη γὰρ ἡ μονὰς τὸ αὐτὸ εἶδος φυ- 
ΗΠ. ἰδ 
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λάττει. τὸ δὲ φυσικὰ σώματα, οἷον τὰ τέσσαρα στοιχεῖα 
ἔχεν τὴν ἀνάγκην. τῆς ὁμολογίας. διὰ τῆς μαϑηματικῆς 
ϑεωρίας. οὐ γὰρ ἀπέσπασται αὐτῆς τὰ φυσικὰ σιρὸς πατα- 

δοχὴν τῶν τελειωτέρων, προὐποκεῖσϑαι τὰ καταδεέστερα. 

δ ὥσπερ οὖν σιρῶτον τὸ σωματοειδὲς ἔταξεν σιρὸς καταδοχὴψ 
ψυχῆς, εἶϑ᾽ οὕτως ἐψύχωσεν αὐτὸς ὃν ἅμα ἑκάτερα οὕτως 

σιώλεν ψυχώσας ὑπερτέραν αὐτῷ τελειότητα ὁμοταγῶς 

σειροσάσιτει. ὦ διδασκαλίας ἐρώτημα σάσης σοφίας ἔχον τὰ 

σύμβολα, νοερῶς ἡμᾶς καὶ ἐπιστημονιχῶς ϑέλει ξῆν ὑπερ-- 
10 φέραν ζωὴν καὶ ϑεωρίαν καὶ οἰκειότητα πρὸς ϑεὸν μάλ- 
λον μαρτυρεῖ. ἀρχαὶ γὰρ ἐπιστήμης εἰσὶν αἴσϑησις καὶ 
ἐμπειρία. ἡ μὲν γὰρ ἐμσεειρία ἀρχὴν παρέχει τῆς πρακτι- 
κῆς φρονήσεως" ἡ δὲ αἴσϑησις τὴν τοῦ φαινομένου κατα- 
νόησιν. ἀφ᾽ ἧς εἴρηται πᾶσα φύσις λογία. ὅσοι γὰρ τού-- 

τό φων εἰσὶν ἀνάπλεοε πρὸς τὸ νοητὸν εὐτετραμιμένοι, ἔχουσι 
μέντοι καὶ τὴν προνοητικὴν ἐνέργειαν" φοιοῦτος γὰρ ὁ τῶν 
σπουδαίων ἀνδρῶν ψοῦς. σιερὶ γὰρ αὐτῆς τῆς “νοερᾶς καὶ 
ἀχράντου νοήσεως ἡ τοῦ δημιουργικοῦ νόησις ἥτις σιεσελή-- 
θωται τῶν ἀὔλων καὶ νοητῶν εἰδῶν. ἔντε δὲ καὶ ἡ νόησις 

0 φῆς κοσμικῆς ψυχῆς καὶ ἡ τοῦ κόσμου φρόνησις. ἐξηρη- 
μένη γὰρ πάντων αὕτη οὖσα τὸν αἰσϑητὸν κόσμον πλη- 
θοῖ, ὡς διὸ τῆς ἐν αὐτῇ νοήσεως" αὕτη δὲ ἡ νόησις ἀμε- 
γῶς καὶ καϑαρῶς καὶ διὰ τῆς ὕλης χωρεῖ. διὸ καὶ ἄχραντος 
λέγεται, ὡς τῶν νοήσεων αὐτῆς ἀκλινῶν καὶ ἀμιγῶν οὐ- 

25 σῶν πρὸς τὴν ὕλην. ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ προχείμενον καὶ 
γοήσωμεν τίς ἡ τοῦ λόγου ἐξέσασις. ἐννέα γρώμματα ἔχω. 

φετρασύλλαβός εἰμιε" νόει μιδ᾽ ὡς ἐνοοῦσαν τὴν ἐννέα ταύ- 

τὴν προβάλλεται πρότασιν, ἵνω τὴν ἔκϑεσιν καινοὺργησῃ; 

τῆς ϑαυματουργίας. εἰς γ' γὰρ τριαδικὰς καὶ τῶν ἀὕλων 
30 οὐσιῶν τὸς ἐννέα ἀποσιληροῦσε τάξεις. τελεσιουργικον οὖν 

ἐστι τὸ νοούμενον. φοβερὸν ἄρα καὶ παράδοξον, ψοητικὴν 
ὁρίζον τὴν περιγραφήν. χρυσοφωτοειδεῖς τὰς ϑεωρίας, ἐν- 
γέα γράμματα ἔχω" μέγας ὃ τούτου ϑησαυρός. κεπρυμ- 
μένον ἔχει οὖν τῆς ἀληϑείας σκοπόν. γράμματα δὲ ἐκά- 

36 λεσεν ἵνω μυστικῶς διὰ τῶν στοιχειωδῶν γνώσεων ἐσινοῆται. 
ἐν αὐτοῖς γὰρ ἀπόκειται τὸ τῆς σοφίας ἔργον. ἐννέα γράμ- 
ματα ἔχω, τετρασύλλαβός εἶμι, νόει με. ἐν γὰρ τοῖς τέσ- 

7 
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σαρσιὶ κέντροις τὸ κοσμικὸν. προςδιάχειταε ϑέαμα, ὅλον 
ὁρίζον τὸν ὑφ᾽ ἥλιον κόσμον. ἄφυρτος γὰρ ἡ τῶν στοι- 

χείων ἀλληλουχία, τὴν τοῦ παντὸς σώματος σώζουσι φύ- 
σιν, οὐ κατενενηγμένη ἡ ἐξάρτησις, οὐκ ἀνύπαρκτος ἡ 
ἐνγνεάγραμμος αὕτη συλλαβή. ϑαυμαστὴν βούλεται νεάσαι ὁ 
φὴν γεωργίαν, ἀὔὕλῳ τῷ νῷ καταβάλλει τὰ σπέρματα, ἵν᾽ 
ἄφϑαρτον δείξη τοῦ καρποῦ τὴν ἀπόλαυσιν, ἐννέα γράμι--. 
μιατὰ ἔχω, τετρασύλλαβός εἶμε" νόει με. πῶς νοήσω σε, 
ἐννεάριϑμε; σῶμά τε ἢ ἀσώματον; ἀσώματος γὰρ τὴν φύ-- 
σιν γοητῶς καταλαμιβανόμενος καὶ ἐν σώματι ϑεωρούμε- 10 
γος. τίς ὁ ἔχων σέ: ἐπίνευσον, ὦ φίλη ποϑεινοτάτη" τοῦτο 

ϑέλει εἶναι τό λεγόμενον" ἐν τίνε τον τοιοῦτον ὠριϑιιὸν 
ἐπεγράψω καὶ πρακτικὴ ἢ μυσκαγωγία. στεσεληρω μένην ἔχει 

τὴν διαγραφήν, ἐν η τὸ ὅλον ἐπιφέρεε μυστήριον. αἱ «τρεῖς 

αἱ πρῶται δύο γράμματα ἔχουσιν ἑκάστη, εἶπέ, τίνες αὖ- ι5 
ται τῶν συλλαβῶν αἱ προάγουσαι συνϑέσεις: ἐκ τριῶν 
σαάλιν δηλοῖ τὸ μυστήριον, αἱ τρεῖς, ἡ λοιπή δὲ τὰ λοισά, 
ἔστε δὲ τὰ ἄφωνα τὰ πέντε. αἱ τρεῖς εἰπέ, είνες αὗται αἱ 
σιρῶται, αἱ τὸ τρίσόλβιον φέρουσαι τοῦτο, δύο ἔχουσιν 
ἑκάστη ἕνωσιν συμιλήρωσιν οἰκονομίας. ἡ λοιπὴ δὲ τὰ 0 
λοιπά. ποία λοιπή; ἡ μία τοῖς τρισὶ τὸ ἐν ἀποσώζουσα. 
στοία μία; φανέρωσον ἡμῖν τὸ περατούμιενον τοῦ ἔργου, 
φὴν ἀφ᾽ ἑνὸς πληρώματος ἐντελῆ ὑπάρχουσαν τελείαν αἷ-- 
γίττεται ἀποκατάστασιν, ἵνα τοῖς αὐτοῖς συγχραϑεῖσα ὡς 
ὃν ὄντα ἑνωθῆ" καὶ οἰ ἐστιν ἄφωνα τὰ πέντε; «ἰ: ὅτε :8 
κενόφωνον αὐτὴν πεποίηκε τῇ ἀφωνίᾳ. καὶ πόϑεν εἰσὶν 

ἄφωνα; ἀναλόγως τῶν τοιούτων πρὸς τὰς ἀλλοιωτικὰς τοῦ 

ὀνόματος. ὅτε γὰρ ἐπὶ τὸ φϑοροποιὸν νεύσει, ἄφωνον τοῖς 

ὁρῶσιν εὑρίσκεται. κείμενον» γὰρ ϑνητόν, φωνὴν ὅλως οὐκ 
ἐχστέρισεει. ἐπειδὼν δὲ εἰς ἀἄφϑαρτον μετέλϑῃ σώμα, τότε 30 

ἔμψυχον καὶ τὸ σώμια γίνεται. 'τοῦ παντὸς δὲ ἀριϑμοῦ 

ἑκαζοντάδες εἰσὶ δὶς, ὀχτώ, καὶ τρεῖς τρισκαιδεκάδες καὶ 

φέσσαρες. ὦ πλήρωμα «τ-ληρωματικὸν ἔχον τὸ πλῆρες τούτου 

τοῦ πληρώματος. ἑκατοντάδες εἰσὶ δὶς ὀκτώ" διὰ τί δὶς ὀχτὼ 

ἑκατοντάδες: πάσης γνώσεως τὸ ᾧὅ δασύνεται, καὶ πῶσαν 539 

ῥδωννύσι δυνάμεως ἐνέργειαν. δεκατὶς γὰρ αὕτη πρὸ τῆς 

δεκάδος. τὸ γὰρ δέκα πλήρωμα τῶν ἐκ μονάδος ἀριϑμῶν, 
, δ ὁ 
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ἑχατοντάδες εἰσὶ δὶς ὀκτώ, ἐκ «τοῦ πληρώματος δεικνύει 
φὸ στεσυληρωμένον. ἑκατοντάδες εἰσὶ δὶς ὀκτὼ τουτέστιν ἐκ 

τοῦ πληρώματος τῶν τελείων. τὸ γὰρ ὦ σιλήρωμα καὶ τέτ 
λος ὑπάρχει τῶν στοιχείων. τὸ δὲ δὶς ὀκτώ, ἐπειδὴ συμμε- 

6 φρικὴν ϑέλει «ἢ ἐννοίᾳ τοῦ σἱληρώματος » ἕνα σιδταστικὴν 
εὕροι διάκρισιν. τροῖέ τρὶς καὶ ϑεκάδες καὶ τέσσαρερ. σιάλιν 
εἷς διαλύει τὰ αἰνίγματα, καὶ τούτων ἀναπληροῖ τὴν ϑεω- 
ρίαν τοσαύτην γέμουσαν σιϑανότητα, ἵνα δείξη δὲ ὅλου 

τὴν πᾶσαν συμειλήρωσιν, ἄνω καὶ κάτω τὴν αὐτὴν δεικνύει 
10 συμπλήρωσιν. τρεῖς τρὶς καὶ δεκάδες καὶ τέσσαρες. τἰ ἐστε 

τρεῖς καὶ διὰ τί τριάς. τρεῖς τὴν τοῦ ὅλου ὑπόστασιν λέ-. 
γει. τριὰς γὰρ εἴρηται παρὰ «ὁ στερρὸν στίγμα καὶ ἀκα- 
ταπόνηφον. οὐκέτε γὰρ τέμνεται εἰς δύο, ἀλλὰ εἰς τρία, 
τῆς μονάδος μὴ διαιρουμένης, οὐδὲ ἡ πιοιότης αὕτῃ τέμινε-- 

ται, ἵνα μάϑης τῶν ἀμφοτέρων τούτων τὴν φοῦ γένους 
ὁμοιότητα. τρεῖς τρὶς καὶ δεκάδες καὶ τέσσαρες. διὼ «ἰ. 

τρεῖς τρὶς ἐκ δευτέρου σιοιεῖται τὴν προσφωγήσιν : ἵνα 
σιρὸς τὴν ἀὕλον ἀναδράμῃ τάξιν. εἰς τρεῖς γὰρ τριαδικὰς 
τούτων διέταξε τὸ γράμματα, ἵνα ὡς τπιρὸς μίαν τῆς μο- 

, γ - -" , ἢ 

“0 ψάδος ἀπαρτίσωσι κατάλεξιν, ὅπως ἂν καὶ τῆς τῶν φώτων 
αὐτῶν μετέχουσι διαυγείας, ἵνα ὡς ἐξ αὐτῆς ὄντα, σιρὸς, 

αὐτὴν ἀναδράμωσιν. τρεῖς τρὶς καὶ δεκάδες καὶ τέσσαρες. 

εἰς ἡ τῶν δωδεκάδων ἐπὶ τοῖς τρισὶ κυβέρνησις αὕτη καὶ 

ἐξάπλωσις : ἵνα πληρώσῃ φὴν δὲ αὐτῶν ἐπιφάνειαψ' ὁ γὰρ 
38 ἀριϑμὸς ἕως τῶν δέκα ἀνατείνεται. τρεῖς τρὶς καὶ δεκάδες 

καὶ τέσσαρες. ἐκ τρίτου τὰς τῶν δεκάδων ποιεῖται αἰτή- 

σεις, ἵνα τελείως πληρώσῃ τὸ ζητούμενον. τρεῖς τρὶς καὶ 

δεκάδες καὶ τέσσαρες, ἵνα τριῶν ὄντων τῶν τῆς καϑόλου 
ἐργασίας, τετάρτην ἀναδείξῃ τὴν, τετρασωμίαν βαδίζουσαν 

30 εὐτάκτως, καὶ διατρέχουσι πρὸς ὑπηρεσίαν τῆς καϑαρωτά- 
τῆς, ἵνα διὰ τῶν εὐτονούντων κεντήσωσι πρὸς τὰς τοῦ 
ἡλίου αὐγάς, ὅπως τὸ ἐκ τελείου τέλειον τελείοις συναφϑῆ.- 

ἀποδέδεικται σαφῶς ὡς τελείας οὔσης τῆς μονάδος ἀγχε- 
στεύουσαν ἔχει τὴν ἐξ ἰδίας ὑποστάσεως τριάδα, ἐξ ἧς καὶ 

36 ἢ) ἐννέα καὶ ἡ δεκὰς τῆς τοιαύτης τετράδος ὡς ἐξ ἑαυτῆς 
«ροδληλυϑότα, πᾶσαν αὐτῆς τὴν οὐσίαν μετέχουσι τῇ οἷ- 
κειότητι. ἐν τούτοις οὖν οἰκονομικῶς προελθοῦσα ὅλην τὴν 
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φῆ σελήνης ἐπανατέλλει ϑεωρίαν, πυρρόχρωον, ϑερμότα- 

1ὸν ἐκ τῶν ἡλιακῶν. ἀκείνων ἐξαγάπτονσα φεγγίτην. ὅλην 
οὖν τοῦ μυστηρίου περιφράσας τὴν δύναμιν, μετελεύσο- 
μαι λοιπὸν καὶ φυσικωτάτην φέρων ϑεωρίαν, ἵνα καὲ νεα-- 

οὐδὲ παῖδες γευσάμιενοε τῆς αὐτῆς γλυκασίας καὶ τῶν τῆς" 

σοφίας μαζῶν γάλα ἐκϑηλάσαντες καὶ καλῶς ἐκτραφέντες 
ἐπὶ τὼ κρείττω προβῶσι, καὶ εἰσελϑεῖν δυνήσωνταε εἰς τὸ 

τῶν προαυλίων σιροπύλαια, καὶ τῶν ἀδύτων προανακύψαν- 
τὲς τὰ μυστήρια ἰδεῖν δυνηϑῶσι τὸ μεγαλεῖα τοῦ παντο- 
πράτορος, καὶ τὴν τοσαύτην δόξων ἐκειλαγέντες ὑμνήσωσε τὸ 

τὴν ὑπέράβυσσον τοῦ ϑεοῦ σοφίαν. ἴδωμεν καὶ τῆς τοι- 
αὕτης ϑεώῤίας {0 πρόβλημα, ἐπείπερ. ἥ τοῦ σπερμιανικοῦ 
γόνου ἐν τρισὲ τούτοις γοεῖται. καὶ διὼ εἰ ἀπεντεῦϑεν ἡδή 

ἐν τρισὶ τῆς προτάσεως ποιεῖται τὴν ϑεωρίαν; ἵνα δὲ αὐ- 
τῶν τῶν προλεχϑεισῶν ἐννέα γραμμάτων τὰς σιρώτας ι5 

τρεῖς συλλαβάς, μὴ παραδρώμωμιεν τὸ ϑαῦμα, δὲ ἧς τὸ 
σιν ἡμῖν ἀποδέδειχται μυστήριον. πιῶς οὖν ἐν φρισὶ τμή- 
μασι τῶν συλλαβῶν τὴν τοῦ γόνου ἀποδεικτικῶς στοιεῖταε 
μορφήν; πρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἐπίτασις τοῦ σπερματιποῦ 

σπόρου ἐκ ϑερμότητος οὖσα, συμιπλακεῖσα δὲ τῇ τῆς μήτρας 0 
ὑγρότητι, καὶ σηπτικὴ οὖσα, ὀκτὼ πεντάδων ρῶν. ἐκταν- 
ϑεῖσα τὴν μόρφωσιν τοῦ δημιουργοῦντος ϑεοῦ τῶν ὅλων. 
ἐκ γὰρ ϑερμότητος καὶ ὑγρότητος τῷ σητιτίκῷ τῆς ὠναλο-: 

γίας χρύγνῳ προσομιλήσαντα τὴν ψευλείάν φῆς διατυσιώσεως 

εἰκόνα ἐργάξεσϑαι σοιεῖ. ἔστε γὰρ ἰδεῖν καὶ ἐπὶ «ὧν σω- 15 

μάτων αὐτῶν διαιτητεκην συμιμενρίαν. σοιότηνὶ γὰρ τὸ πτῶν 
αὐτῶν ἐν συμμεερίᾳ δὐταχκτοῦν τὴν ύχρατον ἐξάνϑησιν 
φτοῦ παντὸς σώματος ἀναφαίνει. σὸ γὰρ γεῶδες καὶ ὀστρα-- 
κῶδες τῆς τροφῆς, τοσοῦτον διὰ τοῦ ἀφεδρῶνος διαχωρῆ- 

σαν, καὶ τοῦ ποτίμου αὐτῆς ὕδατος διὰ τῆς οὐῤηδόχου:: 
κύστεως ἐξουρηϑὲν εἰς οὐδὲν ὅλως ἔσται. ὃ γὰρ ἄρτος 

βοωϑεὶς ϑερμότατος ὦν, ἑνωθϑεὶς δὲ τῇ τοῦ ποτίμου ὕδα- 
φος ὑγρότητε οὐκ αὐτὼ ἐπὶ τῶν σωμάτων εἰσκρίνουσιν 
ὅλως οὐδὲ διαμένουσιν, ἀλλὰ ἡ τούτων στεσετοτέρα ποίησις 
εἰσχρίνασα μίγνυται τῇ ὅλῃ ὑποστάσει καὶ αἵματοῖ, καὶ 95. 
σὴν σπιᾶσαν σύγκρασιν τὴν εὐκρασίαν ποιησαμένη διασώζει 
τὴν τοῦ σώματος εὔχροιων, καὶ λίϑος μὲν ἐκ ϑερμοῦ καὶ 
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ὑγρότητος τὴν στερεὰν τοῦ σώματος εἰληφώς, ὑγροῦ μὲν 
σὴν ἐκ τοῦ ὕδατος ἀπογεωθϑεῖσαν ὕλην, ϑερμοῦ δὲ τὴν 
ἐξοστρακισϑεῖσαν διὰ τῆς ἄγαν τοῦ ἡλίου ἐκκαύσεως καὶ 
σιλίνϑος ἐκ ϑερμοῦ μὲν τῇ γεώϑει οὐσίᾳ τοῦ χώματος, 

δ ὑγροῦ δὲ τῇ τοῦ ὕδατος ψυχρῷ οὐσίᾳ συμμιγεῖσα καὶ τὴν 

τοσαύτην τῶν ὁρισμῶν ἐναπιοκειμιένην σιρὸς κτισμάτων οἱ-- 
κοδομνὴν ἐπιτηδείως, καὶ τῶν δένδρων οἱ καρποὶ ἐκ ϑὲερ- 
μότητος καὶ ὑγρότητος στὴν αὔξησιν ἔχουσιν ἐπὶ τοσοῦτον 
φοῦ δηλουμένου καιροῦ. καὶ ἰδιοσπιοιούμενα ὡραῖα εἰς βρῶ- 

10 σιν καὶ τρόφιμα γίνεται" καὶ ἡ τοῦ παντὸς δὲ αὔξησις 

μάλιστα διὼ τὴν τοῦ χρόνου περιοχήν, τῆς τε χειμερινῆς 
ὥρας τῇ. ὑγρότητε καὶ πολλῇ τοῦ ϑέρους ϑερμότητι, καὶ 

διὰ τῶν τοσούτων διαστάσεων καὶ ὡρῶν ἀποχαϑίσταταε 

καὶ ἀποπληροῖ, τῶν βλαστημάτων τὰ κάρπιμνα δένδρα, 

16 καὶ τοσαύτην αὐτοῖς τὴν δι ὀσφρήσεως χρωματοῖ γεῦσιν, 
ὥστε καὶ διάφορον αὐτοῖς ὁ τῶν ὅλων δημιουργὸς ἐντέ- 
ϑεικε τὴν ἐνέργειαν, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
ὁμοίως ἡ ἄρρητος ἐκείνη τοῦ ϑεοῦ σοφία πάντα κατα- 
σκευάζουσα, ἐντίϑησιν αὐτοῖς τὴν τοσαύτην διακόσμησιν, 

0 ἧς καὶ ἢ τοῦ σπερματικοῦ γόνου ϑεωρία ἐκ ϑερμότητος 

τῇ ὑγρᾷ ἑνωθεῖσα οὐσίᾳ, τὴν δηλουμένην τῶν ὁρισμῶν 
' οἶδεν κατοικεῖν προϑεσμίων, ἵνα διαμεῖναν τὸ ἐμψυχοῦν 
τὴν ὁμοειδῇ τοῦ ζώου ἀποτελέσῃ μορφήν. οὕτω δὴ λοι- 
σὸν ψόδι καὶ τὸ χαλκόχρωον τῆς ἀφροδίτης σῶμα ϑερμὸν 

95 ὑπάρχον τῇ φύσει" πρὸς δὲ τὴν ἀπ᾽ ἐώας ἐκσείλβουσαν 
ἑνωϑὲν ὑγρότητα, ὅ καὶ διὰ τοῦ συυραυγοῦς πυρίτου τπρο- 
βαῖνον εὐφυῶς, τὸν τῆς κεφαλῆς πλόκαμον τῷ μυρίσματι 
διασηπομένῳ πρὸς εὐχοσμίαν, εὔχρουν καὶ εὐπρεπὲς τὸ 
ἐξάνϑημα «τοιήσει" ἡ γὰρ τούτων ἄκρα ποιότης οἶδεν 

80 καὶ τὰς χρυσοφανεῖς τὰς χρυσοπλοχάμους ἀπεργάζεσϑαι 
πρὸς πολλὴν εὐοπετίων καὶ τοσαύτην διακόσμησιν τῆς συ- 

ξύγου ἑνώσεως. ἀρκεῖ πρὸς ταῦτα τοῖς εὖ φρονοῦσιν. ἀρ- 
κδτὸν ὑμῖν ἔστω τῶν τοιούτων αἰνιγμάτων τὸ τοῦ λόγου 
σαφές. σιῶσαν γὰρ ὁμαλὴν διοδεύσας τρίβον τὸ μυστικὸν 

86 τοῦτο καὶ μέγα ὠπεφηνάμην μυστήριον , ἵνα τοιούτου ἐκ- 
σλαγέντες ϑεάώματος καὶ ἐπὶ τὸ παράδοξον τοῦτο ἐρχόμε- 
ψοι ἔργον, εἶἰρ ὄψιν ϑεάσησϑε τὸν τῆς σοφίας χαρακτῆρα; 
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καὶ διὰ ταύτης μᾶλλον τῆς ἀρετῆς διαπεράσαντες, ἔλϑω- 
μὲν ἐπὶ τὸ ἡδύ τοῦ ϑεοῦ φῶς, καὶ μάϑωμεν τὴν ἐξ αὐ- 
φοῦ τοσαύτην τῆς χάριτος σοφίαν, ἐκπιλάττουσὰν καὶ ἐκ- 
λάμσιουσαν ἐπὶ τοὺς εἰς αὐτὸν πεποιϑότας τὸν ᾽]ησοῦν 
ϑεὸν ἡμῶν. --- ' ᾿ Ὗ ϑ 

ε Ἔ ν 

Τοῦ αὐτοῦ Στεφάνου φιλοσόφου πράξις Ω 
σὺν ϑεῶ ἑβδόμη. 

Θεὸν τὸν ἄρρητον τὸν σοφίας καὶ ἀληϑείας πατέρα, 
φὸν ζωῆς καὶ φωτὸς δωτῆρα, τὸν τῶν ὅλων αἴτεον καὲ 
σώντων ἐπέκεινα καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ μονογενῆ υἱὸν σὺν τῷ 
ϑείῳ τῆς ἀληϑείας πνεύματι τῷ παρ᾽ αὐτοῦ. ἐκπορεῦο- 
μένῳ ὑμνῶ καὶ δοξολογώ καὶ εὐχαριστῶ, ἵνα καὶ τὸ μετιὰὶ 
χεῖρας τοῦτο ὅβδομον σύγγραμμα συνοδηγίᾳ τῇ σιαρ᾽ αὐτοῦ 

ἐκσεεράνω. κατὰ δὲ τὸ ἔϑος ἡμῶν ἐχέτω «ὸ προοίμιον ᾿ 
γυμνάσια: μέν εἰσε τῆς ψυχῆς τὰ μαϑήματα ἐκ τῶν ἐνύ-- 16 
λὼν ἡμᾶς ἐπὶ τὼ ἀλα ἀνάγοντα καὶ ἐκ τῶν συνϑέτων 
ἐσυὲ τὰ απιλὰ καὶ ἀούνϑετα ἐνθεαστιχῶς ἀγλαΐζοντα. σο-: 
φίας. γάρ εἐσὲ νοήματα » καὶ φιλοσοφίας πράγματα. ἀλλ᾽ 

οὗτος ὁ τρόπος καὶ ταὔταω τὰ μαϑήματῳ" οὗτος ὁ σκοπὸς 
μαὲ αὕτη ἡ πρότασις, ἢ νῦν τὰς ϑεωρητικὲς ἀποκότστει 30 
ἀκεῖνας, καὶ ὁ λόγος τὰς πιρακτεκοὶς ἀσιοσιληροῖ περατώσεις. 
οὗτος ὃ τρόπος ταῦτα τὰ μαϑήματα. μέγας ὃ πλοῦτος 
τῆς χάριτος, πολλοὲ τῆς ἀρρήτου. σοφίας οἱ ϑησαυροί" 

ἀνεχδιήγητα τὰ χαρίσματα Ἷ ποφαμιοὺ ὕδατος ζῶντος τὰ 
τοιαῦτα ὕδατα, πηγιηὶ σοφίας τοῦ ϑεοῦ ἢ ἄβυσσος, φῶς 55 
καϑαρώτατον τοῦ ἁγίου πνεύματος ἡ ἐπιφοίτησις » οὐδὲν 
σοφίας ἀνώτερον" δὲ αὐτῆς γὰρ ὁ ὑπεράρχιος τοῦ. ϑὲοῦ 
λόγος τὼ πάντα ἐδημιούργησεν, δὲ αὐτῆς τὰς τῶν οὔρα- 
γίων νόων εὐπρεπεῖς ἐλλάμψεις ἐκόσμησεν. δ αὐτῆς ὁ 
ψοητὸς παράδεισος εἰς ἀπόλαυσιν τῶν ἀεὶ ζώντων εὐτρέ-- 30 
πίσται, δ΄ αὐτῆς τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν. ἡμῖν προη- 
τοίμιασεν. τιῦϑεν οὖν ἡμῖν πρὸς σὴν σοφίαν ἡ ἄνοδος: 
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πῶς αὐτὴν οἰκειωσόμεϑα; πῶς αὐτῆς τὸν ἄφϑαρτον χι- 
τῶνα περιβαλλόμεϑα: μόνη τοῦ ϑεοῦ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν 
σεόϑον αὐτῆς ἕλκει. ἔλϑωμεν ἐπὶ τὸ προχείμενον. μάϑω- 
μεν τοῦ φιλοσόφου «ὼ αἰνίγματα, ἵνα δυνηϑῶμεν νοῆσαι 

δ πηλίχος ἐστὶν ἡ τῆς σοφίας ἄβυσσος. τί δὲ οἱ δοκοῦντες 

φιλοσοφεῖν, ἔργα δὲ φιλοσοφίας μὴ ἔχοντες, οἱ καὶ τὴν 
ἀρετὴν φτοῦ σχήματος ἑνὸς τούτου μετερχόμενοι, ὧν ὁ 
ϑεὸς μὲν αὐτῶν ἡ κοιλία : οἱ καὶ «τὴν σιερόσκαιρον ἀποσκο- 
ποῦνφες δόξαν» οἱ ὀκψηροὶ καὶ ῥάϑυμοι" οἱ μήτε ὅλως 

10 κατ᾽ ἴχνος ἀρετῆς βαδίσαι ἐθέλοντες, ἀνόμματοι οἱ τοιοῦ-- 

τοι καὶ ἀπαίδευτοι. λέγουσι γάρ, ὅτι δυσχερὲς πρᾶγμα σποι- 
ἦσαι χρυσόν, οἱ ἀλόγως ποιοῦντες, πῶς λέγουσιν ὅτε δυ- 

σχερές ἐστε «τοϊῆσαι Ὁ. μάϑετε καὶ γνῶτε ὅτι οὐδὲν τῇ 
σοφίᾳ δυσχερές. στώντα γὰρ ἡ σοφία δύναται. αὕτη γὰρ τὰ 

:0 ἀϑεώρητα προφανῶς βλέστει, καὶ τὰ ἀδύνατα δύναται. καὶ 
σιῶς οἱ τὸν Ὁ φανταζόμενοι λέγουσιν ὅτι δυσχερὲς πρᾶγμα 
σοιῆσαι Ὁ): ἄρα οὐκ ἤκουσας αὐτοῦ τοῦ φιλοσόφου λέγον- 

. τος, ὅδτιιέρ ἔστιν εὐχερές", εὐχερὲς τῇ σοφίᾳ παρακολου-- 
ϑῆσαν τὸ πράγμα" παρὰ. δὲ ἀμυήτων δυσχερέρ. οἱ γὰρ 

0 κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ 
συνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. «Ὁ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκός, 
ϑάνατος" «ὁ δὲ φ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ζωῇ καὶ εἰρήνη, 
ὅτι τῆς σοφίας ἀμέτοχοι οἱ ὅλως εἰρήνην ἐν. ἑαυτοῖς μὴ 
ἔχοντες. πῶς ἐν τῇ ϑελώσει τοῦ νοῦ αὐτῶν καὶ τῇ τοῦ 

βίου βάλῃ τὸ τῆς σοφίας ἀναβλέπουσιν ὄμμα; τὸ γὰρ 
ψοῆσαι δυσχερές. οἱ οὕτως ὄντες νωϑροὶ καὶ ἀπαίδευτοι, 
καὶ τὸ νοῆσαι μὲν αὐτοῖς ἀδύνατον. οἱ δὲ ἐνάρετοι, ἀν- 
δρεῖοί τε καὶ φρόνιμοι. ἵσταιτο μὲν αὐτοῖς παρὰ τῆς ἄνωτ᾿ 
ϑὲν σοφίας τά τε ὄντα καὶ ἐσόμενα καὶ μέλλοντα, οἱτ 

80 κεῖον ἂν εἴη καὶ γνωριμώτερον. ἀπέδειξε, γὼρ. ὃ φιλόσοφος 
ἐν τῷ “μολίβῳ ὃ λέγων ποίῳ δ Φ τῷ ἡμετέρῳ. δηλονότι 

ἐπίβαλλε, ἕως οὗ γένηται ἄρρευστος. καὶ πῶς τὸ φύσει: ῥευ- 
στὸν ἄρρευστον εἶναι μέλλει; πῶς τὴν ὑγρὼν καὶ ᾿ἀστατὸν 

στερεοῖς οὐσίαν ; ἐὰν" γὰρ γένηταε ἄρρευστος; οὐκέτε ἔσται 
86 μόλιβος. ὦ ξένα μυστήρια, ὦ παράδοξα ἔργα, ὦ σοφίας 
προβλήματα. ἐὼν γὰρ, γένηται. ἄρρευστος, οὐκέτε ὅσται ὦ. 
ἰδοὺυ ἀπέδειξεν τὸ ἔργον καὶ οὐκ ἀπέκρυψεν, ἀλλ᾽ ἐφανέ- 
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ρωσεν" αὐτὸς γὰρ δὶ αὐτοῦ μαρτυρεῖ λέγων, ὅτε εὐχερές 
ἐστὲ τὸ πιράᾶγμα εὔκολον, σύντομον, οὐκ ἐκβατόν, δηλωτι- 
κόν, ἀλλ᾿ ὡς οἶμαι νοὺς χρήζει, καὶ γίνεται" νοῦς τοῦ τῆς 

σοφίας ὄμματος, τὴν ϑέαν τῆς φρονήσεως; τὸν φωνιστι- 

κὸν σπινϑῆρα τῆς χάριτος, ψοὺς χρήξοι καὶ γίνεται. «τοῦ 5 
εἰσιν οἱ ἀμαϑέστατοι; ποῦ εἶσιν οἱ ἀφρονέστατοι, οἱ ἀλό--: 
γων διώκοντες βίον: οἱ σοφίας περιφρονοῦνγες καὶ φιλο- 
σοφίας καταφρονοῦντες, οἱ τὴν γνῶσιν μἢ ἔχοντες : οὗ 
κλεψίϑηρες καὶ ἀμύητοι; οἱ πάσης ἀνοίας πεπληρωμένοι; 

. οὗ ἐργαλείων πολλῶν χρεῖαν ἔχοντες, καὶ ἰαμιβύκων καὶ τὸ 
καμίνων ἱερατικὸν κατασκευάζοντες; οἱ πολύειδα καὶ πο- 

λύχρωμα καὶ πολυμέταλλα ἐπιτηδεύοντες " ἐλεεινοὶ οἱ τοι- 
οὔτοι ἐλεεινότεροι τοῖς πράγμασιν. εἰ γὰρ τούτων ἦν 
χρεία, εἶχεν ὧν ὃ φιλόσοφος τοῦτο ἀπογράψασϑαι, 'πάντως ᾿ 
εἶχε καὶ τοῦτο συντάξασϑαι. αὐτὸς γὰρ πάλιν μαρτυρεῖ, τὸ 
τίς οὗτος ὁ σοφίας σύνοικος: ὃ σοφίας καὶ γνώσεως πε- 
σιληρωμένος: ὁ ἀληϑὴς φιλόσοφος πᾶσιν μαρτυρεῖ λέγων 
οὐδὲν ὑπολέλειτιται, οὐδὲν ὑστερεῖ, πλὴν τῆς νεφέλης καὶ 

στοῦ ὕδατος ἡ ἄρσις" πάλιν ἡ τῆς νεφέλης ἀναφαίνεται 
ὡραιότης" πάλιν ἡ τοῦ ὕδατος ἄρσις διακρίνεται, ἵνα ξαν-- 20 
ϑοῦντα δείξῃ τὸν Θ᾽ ῷ᾽ ἀνὼ καὶ κάτω συγκρίνων τοῖς στοι- 

χείοις τὰς προτάσεις, ἵνα ἐπὶ τὸν γοῦν ἔλϑῃ τοῦ πράγμα- 
τος. ἐὼν γὰρ ἔσῃ γοήμων, καὶ ποιήσῃς ὡς γέγραπται, ἔσῃ 
μακάριος. ἀληϑῶς ἐὰν ποιήσῃς ὡς γέγραπται ἔσῃ μακά-- 
θριος. τὸν τέλειον ὧδε μακαρίζει νοῦν" τὸν φωτιστικὸν «τά-- ,5 

σῆς τῆς διακριτικῆς γνώσεως. ἐὰν γὰρ ποιήσω, ὡς γέ- 
γρᾶπται, οὐδὲν ὠφελήσω. ἐπειδὴ πάντα τοὶ κάλλη καὶ σὰ 
ὀνόματα λέγει, τὴν μὲν ϑεωρίαν διὰ τὴς τῶν σωμάτων 
ἐπειφρανείας, τὴν δὲ νόησιν διὰ τῆς τῶν ὀνομάτων ἀπο- 
δείκνυσιν ἀποκαταστάσεως. καὶ οὐκ οἶδα τὸ εἰ ἐπιβαλεῖν 
τῶν οὐσιῶν, ἢ ποιῆσαι τῶν ὀνομάτων. ὡς γὰρ δοκεῖ μοι 
πάντα ἕν «ί εἶσεν. βαβαὶ τοῦ φιλοσόφου τὴν διδασκαλίαν, 

βλέπεις φιλοσοφίαν, βλέπεις μυστήρια, βλέπεις τὴν σύν- 
σομον ὠσπόδειξιν " ὡς δοκεῖ μοι, ταῦτα πάντα ἕν τι ἔστι. 
"αὶ αἱ δύο βαφαὶ ἐν οὐδενὶ διαφέρουσι χρώματι μύνον. 35 
βλέσεις μίων αὐτήν, καὶ πῶς τὸ ὅλον ἐξ ἑνὸς εἴδους ποι-- 
εἶναι. ἀλλὰ μὲν φοῦ ἡ καὶ ἄλλα τοῦ ζ καὶ ἄλλα τοῦ Ὁ. 
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ἄλλῳ μὲν ὡς ἐκ τῆς τῶν ὀνομάτων διαφορᾶς ἐπάλληλα 
αὐτοὶ διαχωρίξζει" ἀλλ᾽ ἕν δοκεῖ μοι τὸ εἶδος εἶναι ἀδιαιρέ- 
φου μενούσης τῆς φύσεως, καὶ νομίζω ταῦτα πι άντα οὕτως 

ὃν ὠφελῆσαν εἶναι. πάντες γὰρ οἱ ἀρχαῖοι βουλόμενοι κρύ-- 
ὅ΄ψαι τὴν τέχνην, πάντα κατὰ μέρος ἐτίμνησαν, καὶ πολυω-- 
ψομίων ἐνέϑηκαν, καὶ ὅλα δ ὅλου ἔγραψαν, κρῦψαι μὲν 
φὴν τέχνην διὰ τὴν τῶν ἀμυήτων ἀφροσύνην ἐβούλοντο, 
ἕνα μυὴ ὑπ᾽ αὐτῶν καταβληϑὴ ἡ πολύτεμνος διακόσμησις. 
οὐ γὼρ ϑεμιτὸν εἰς ὕλας ἀπορρίψαι τὴν τῶν ψοητῶν μαρ- 

10 γαριτῶν ἀμιγῆ καὶ φωτοειδὴῆ καὶ καλλοποιὸν εὐκοσμίαν" 
φούτου χάριν πάντα κατὰ μέρος ἐτίμησαν καὶ πολυωνγυ-- 

μίαν ἐνέϑηκαν, καὶ ὅλον διόλου ἔγραψαν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
σιάντφιον ῥᾷ προτιμήσαντες, μᾶλλον δὲ τὸ ὅλον σύνϑεμα 
φροσφάτως εἶπον χρήσασϑαι, ὡς τέλειον αὐτοῖς μηνύοντες 

15 τὸ τοιοῦτον σύνϑεμα" ἄνευ γὰρ τοῦ ὅλου παράχρησις ἡ 
χρῆσις. τὸ γὰρ ῥᾷ ἐκ τοῦ πόντου κομίξεται. πόντος γὰρ 
παρ᾽ αὐτοῖς καὶ «τὸ πέλαγος ὠνόμασται. τιμιώτερον τὸ 
πόνον, ῥᾷ τὸ ὅλον ἐν ϑυίᾳ τοῦ συνθέματος ἔργον. σποῦν-- 
τον γὰρ ἐκάλεσαν τῆς ϑυίας τὸ μέταλλον, ὠκεανόχρωον 

2. ὄντα» ῥά δὲ ἡ ἐν αὐτῷ ῥεόυσα τοῦ πελάγους ἐπιφάνεια. 
τοῦτο οὖν προτιμήσαντες τὸ τέλειον ἐν αὐτῷ τῆς οἰκονο- 
μίας ἔργον. πᾶσα. γὼρ ὠρχὴ προτίμησιν ἔχει τῆς ὑφ᾽ αὐὖ- 
φὴν ποιήσεως. πόϑεν γὰρ ἐδύναντο ὕδατα πλημμυρίξειν 
ὠκεανοῦ μὴ ὑπάρχοντα; πόϑεν ὄγκων ἐπιχύσεις, μὴ τῶν 

25 ψερελῶν ἔξ αὐτοῦ ἀνασπωσῶν τὴν ἔνδροσον τἱετίαν ; ἔχειν 

αὐτοὺς τὸ πόντιον πιρροετίμησαν. ῥά τὸ δὲ οὗ καὶ ἐν ᾧ 
οἀσοσιληροῦται τὸ ἔργον. ἴδια δὲ σοφίας ἐντελέσιν εἴδεσι. 
τὸ πιᾶν ἐκ τοῦ παντὸς ἐποίησαν, καὶ ἕν χρώμια ἀπέδειξαν. 
εἶδες σοφίαν ἀνδρῶν ἐναρέτων. εὐτελέσιν εἴδεσι τὸ πιαψ 

380 ἐκ σοῦ παντὸς ἐποίησαν καὶ ἕν χρῶμα ἀπέδειξαν. τὸ πόν-- 
φιον΄ ῥὰ ἡ προφίμησις. εὐτελέσι γὰρ εἴδεσι. ποίοις ἄρα: 
φαῖς οἰκονομίαις τῆς φύσεως αἰνιττόμενος. σοίας φύσεως: 
τῆς μιᾶς φημι «τὸ τιᾶν ἐκ τοῦ παντὸς, τὸ ὅλον σύνϑεμια 

ἐκ τοῦ ὅλου πληρώματος ἐποίησαν, τοὐτέστε κατέστησαν 
36 καὶ ὃν χρώμα ἀπέδειξαν. ὃ δὲ παμμέγης ἐξ οὗ καὶ μόνου 

φὸ πᾶν ἀπέδειξε γενέσθαι ἔργον, εἰς πολλὴν ὕλην ἀπέδειξε 

φὴν τέχνην, ἵνα μὴ εἰς ἀμυήτους ἐμπέσῃ, πρμκίλην αὐτοῖς 
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τὴν μέθοδον ἐνέδωκεν, δοκιμάζων αὐτῶν τὰς φρένας, πο- 
λυχρώμους ὑλῶν εἰδέας ἐνέϑηκεν, ἵνα γυμνάσωσιν αὐτῶν 
τὰς αἰσϑήσεις, ἵνα μὴ εἰς ἀμυήτους ἡ τέχνη ἐμπέση. λέ- 
γει γἄρ, ἐὼν ποιήσης ὡς γέγρασιται, ὅσῃ μακάριος. πῶς 

ἔσομαι μακάριος, ὦ φιλόσοφε: ὅλα γὼρ διόλου ἔγραψας, 95 
ὅλα ἐνέϑηκας, ὅλα ἐσαφήνισας, ὅλα γὰρ διόλου ἐδήλωσας " 
καὶ σὺ εἶπας, ποτὲ ἐπίβαλλε Ὁ καὶ ἔσται Ὁ κόραλλος. ξένα 
φὰ ῥήματα, πολλῆς πυκνώσεως δεόμενα. ρα τἰ ἐστιν ὁ 
Ω: τί τὸ λεγόμενον; τί ϑέλει εἶναι τοῦτο: τί λέγεις, φι» 

λόσοφε; ὑπόδειξον τῆς σῆς μυσταγωγίας τὰ πράγματα" τὸ 
εἰστὲ φιλόσοφε. ἄρα «τί ἐστι Ὁ μὴ ὁ ὁ 9; εἰπὲ τί χρεῖαν 
ἔχεε ὁ Ὁ ἐν τῇ βαφῇ; πῶς Ὁ Ὃ βάπτει: ποίων ϑέλει 
δεῖξαι τὴν ἐπιφάνειαν; ὅλως γὰρ Ὁ ὧν, τίνος ἕνεκεν Ὁ 
δεῖται; «ἰ λέγεις φιλόσοφε: τἰ γνωμοσκοπεῖς ἡμῖν τους 
φρόπους: σοφίας γάρ εἰσι ταῦτα τὰ αἰνίγματα, πολλῆς γέ-- ιτ6 
μόντα μαϑήσεως. τί γὰρ χρείαν ἔχεε ὁ Ὁ ἐν τῇ βαφῆ; 
πῶς Ὁ Ὃ βάπτει; ποῖαν ϑέλει δεῖξαι ἐπιφώνειαν ; ὅλως 

γὰρ Ὁ ὦν. τίνος ἕνεκεν Ὁ δεῖται: «ἰ λέγεις φιλόσοφε" οἰ 
γνωμοσκοσεῖς ἡμῶν τοὺς τρόπους: σοφίας γάρ. εἶσε ταῦτα 
φὰ αἰνίγματα, πολλῆς. γέμοντα μαϑήσεως" «ἰ γὼρ χρεῖας 30 

ἔχει ὁ Ὁ ἐν τῇ βαφῆ: τί χρήζει ὁ ἀνελλιπτηὴὶς πληρώματος: 
καὶ πάλιν λέγεις, λαβὼν ὃ ἀπὸ ἄρρενος γύμναζε. πῆξον 
ὡς: ἔϑος. ποία πάλιν αὕτη καὶ : ἐκ ποίου ἄρρενος; γύμψαξε 

ἡμῶν τὸς φρένας, ὦ φιλόσοφε, ἵνα μὴ ἀγνοίας λήϑην 
ἐπισπτασώμεθϑα, ἵνα μὴ βυϑῷ ἀπωλείας καταφϑαρώμιεν, 
ἵνα μὴ κυμαινομένῃ ξάλῃ περισπτέσωμεν. κἀλῶς πιοιεῖς, 

φρονιμώτατε. δεῖξον ἡμῖν γνώμης προοίμμον, ἵἕνω συνέ- 
σεως ἐπιλαβώμεϑα. λαβὼν Ὁ ἀπὸ ἄρρενος πῆξον ὡς ἔϑος. 

ὧδε τῆς ὅλης ἐργασίας δεικνύεις τὰ πράγματα, ὧδε τῆς 
οἰκονομίας δεικνύεις τὴν ἔκφασιν. ὁ τὴν ἀπὸ ἄρρενος, 

φουτέστι ταύτην ἐσομένην τὴν ἀπὸ Κρόνου συμῥιλήρωσιν. 
ἄρρενα γὰρ τὸν ᾧ ἐκάλεσαν. πῆξον οἷς ἔϑος" οἰκονόμησον 
ὡς οἶδας. πραγμάτευσαι ὡς ἐπίστασαι. λείοι, μάλα εὐ- 
τἀκέως. ἄρμιοσαι, ἵνα στερεωϑῆ πρὸς τὸ ἔϑος. μὴ τὴν 
ἀπὸ Ὁ ἠβουλήϑη λέγειν. ἡ γὰρ ἀπὸ ἄρρενος πάντως φεύ-- 
γει. ὧδε νοήματα πάντως ϑέλει συνϑεῖναι, ἵνα ἀποδείξῃ 
φὸὺ πράγματα. ἄγς δὴ τὸν φιλόσοφον λέγοντα" λάβε ὑδράρ-- 

᾽Φ 5 

30 

38 
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γυρον, τὴν ἀπὸ ἄρρενος, καὶ πῆξον εἷς ἔϑος. ἐπίβαλε φ 
ἢ 1. ϑειωϑέντι καὶ λευχαγνϑήσεται, τὸ ἐξ ἰδίας φύσεως 
παρὰ πάσης καλῶς οἰκονομηϑέν. συγγενείας τέρσεει καὶ 
λευκαίνει τὰς φύσεϊς. τινὲς τῷ ϑειωθϑέντι καέντι λέγουσιν, 

5 ἀγνοοῦντες ὅτι τὸν ῷ' ϑείῳ καίουσιν, καὶ τὸν 1 καίοῦσι 
μαγνησίᾳ. οὗτοι δὲ ἔχοντες τὸν φιλόσοφον ἐν τούτῳ συν- 
ηγοροῦντα, τοῦτο ἐπιτηδεύοντες ποιοῦσιν οἱ ταῖς φρεσὶ 
ν»ηπιάξοντες ενηδὲν ὅλως ἐπισνάμιενοι. τὴν γὰρ καῦσιν λέ- 
7γϑὶ φὴν σύντομον, καὶ εὖ μάλα μετρίαν λείωσιν. μαγνης- 

1 σίαν δὲ τὸ ὅλον σοῦ συνϑέματος ἔργον, τευρασω μίαν ἀτπιο-- 
φαίνει τὸν ᾧ ϑείῳ καίουσε καὶ τὸν 7 μαγνησίᾳ. τὸ δὲ 
οὐκ εἰδότες τί ἐστε τὸ λεγόμενον, οὐ γάρ ἔστιν αὕτη 
καῦσις, ἀλλὰ φϑορά. ἡ δὲ σὴ καῦσις διόλου λεύκωσις ἐν 
φούνω τῷ προκειμένῳ. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἡ ξάνϑωσις ταύτῃ 

45 ἐατίν, ὦ φιλόσοφε" ἐν ποίῳ προκειμένῳ, καὶ ποῖον τὸ σιρο-- 
κείμενον: ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἡ ξάνϑωσις γίνεται, ἔνϑα ὑπο-- 
δεικνύει λευκὴν σὴν πρώτην οὖσαν τῆς οἰκονομίας χάριν. 
ἐν ποίῳ τοὐύτῷ; ἐν τῷ τῆς ϑυΐας λειω μένῳ συνϑέματι. 

ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ" ποίῳ δευτέρῳ ἑρμήνευσον τοῦ λύγου 

:0 φὴν ϑύναμιν, ἕνω ἴδωμεν συνετῶς τὰ διακρινόμενα. ἐν δὲ 
φῷ δευτέρῳ 4 ξάνϑωσις, τουτέστιν ἐν τῷ τῆς ξηναχαϊκῆς 
καμίνου ἡ ξάνϑωσις γίνεται. οὐχὶ σὺ καίεις τὸν Φ ὕδατι 

ϑείῳ: οὐχὶ σὺ πάλιν λέγεις, ἐπείβαλλε τοῦ λευκοῦ φαρμά- 

κοῦ στὸ ἥμισυ, καὶ ἔσται σιρωτεῖον. τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ ἐν 
85 φῇ τελειώσει τηρούμενον ἐστι. τί γὰρ λέγει ᾿Επιβήχιος" δια- 

μερίσατε τὸ φάρμαπον εἰς δύο “καὶ παύσατε φὸν κρόνον 
ἐν δαφνίνοις ξύλοις. διαμερίσατε τὸ φάρμακον εἰς δύο οὐ 
μόνον ἐν τῇ λειώσει τὴν ἀρχὴν ποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 
φέλει διὰ τῆς ζηναχαϊκῆς τὴν ἀποκατάστασιν ἔδειξεν, καύ- 

30 σατ8 τὸν κρόνον ἐν δαφνίνοις ξύλοις ἐν τῷ λευκῷ ουνϑέ- 
εἰατε. ποίῳ τούτω: τῷ δὲ ὕδατος τοῦ «ϑείου τῷ καίοντι τ΄ 
σώματα καὶ πάλιν ἰῶντι, ὁμοῦ δὲ καὶ λευκαίνοντι. τὸ γὰρ 
ἐπίβαλλε φ}7 ϑειοϑέντι καὶ ̓ λευκανϑήσεται, φοῦτο ἐστιν. 

αὕτη γάρ ἐστιν ἡ καῦσις η ἀπ᾿ αἰῶνος κηρυσσομένη" αἵ: 
35 δὲ ἄλλαι καύσεις φϑοραὶ εἰσιν. βάλε τοῦ Νείλου «τὰ ῥεύ- 

ματα. ποίου Νείλου; ἄρα μὴ τοῦ ἀρχιερέως, τοῦ τὰ πάντα 

ποιοῦψτος ἐπιφήδεις,, τὴν λεύκωσίν τὲ καὶ τὴν ξάνϑωσιν: 
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ἀληϑῶς, φιλόσοφε, πάντω τὰ σὰ εὐνοήτα καὶ ἐν ἀληϑείᾳ 
γινόμενα, πάντα πρὸς νοῦν εὔκολα, πάντα σαφῆ τὸ καὶ 
ἐνδιάϑετα πράγματα, πάντα συμφώνως ἐγέθϑηκας, πάντα 
ὀυστίχως ἀπέδειξας, μίαν αὐγὴν ἐκ μιᾶς λαμσρότητος, τὸ 
πᾶν ἐκ τοῦ παντός, ἐξ ὅλου τὸ ὅλον, ὦ σοφίας χάρις, ὦ 5 

συνέσεως ἔργον, ὦ νοήματος πρᾶγμα, οὖ λόγων συμυπλή-- 
ρωσις, ὦ χαρίσματα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ τῶν ὅλων, ὦ 
σιλουσιαὶ δωρεαὶ παρὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων. τίς οὖν 
εἰπεῖν δυνήσηται πρὸς ὕμνον τῶν ϑαυμασίων σου δέσποτα; 
“τοῖον στόμα ἱχανον πρὸς ἀξίαν ὑμνήσαί σὲ τὸν πάντων τὸ 
δεσπότην καὶ κύριον; «τοῖος νοῦς μεϑ᾽ ὑμνωδίας οὐκ ἐκ- 
σιλαγήσεται, τῶν ζητημάτων σου τὰς εὐκοσμίας ϑεωρῶν: 

«ἰς μὴ ὑμνήσει τὰ μεγαλεῖω τοῦ παντοκράτορος ϑεοῦ:; 
μεγάλα τὰ ϑαυμάσια σου σωτήρ «ιολλὴ ἡ φιλανθϑρωσία 
σοῦ δέσποτα, πλούσιον τὸ ἔλεος τῆς σῆς ἀγαϑότητος, πηγὴ 15. 
σιάσης σοφίας τὼ σὰ χαρίσματα, σέ ὑμνώ τὸν πάντων 
δεσπότην καὶ σε δοξολογῶ τῶν σιρὸ αἰώνων ἐκ “τατρὸς 
γεννηθέντα τὸν δημιουργὸν πάσης κείσεως. τὸ ἐκ τοῦ φω-- 
τὸς ἀληϑινὸν φῶς, τὸν ἐκ ϑεοῦ ϑεὸν καὶ πρὸς τὸν ϑεὸν 
ἀεὲ ὄντω, ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν διὰ τῆς ἐνδόξου "0 
ϑεοτόχου καὶ ἀειπαρϑένου Μαρίας ἐνανθρωπήσοαντα διὰ 
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χρί- 
στόν, τὸν ἀληϑινὸν ἡμῶν ϑεόν" οὐ γὰρ ἔτι προστεϑείσε--: 
ταί σοι τῷ πλήρεε καὶ τοῖς πᾶσι τῷ εὖ πράττειν ἐϑελοντί, 
οὐ ζωή, οὐ ϑάνατος, οὐκ ἄγγελος, οὐ τὰ παρόντα περὲ 5 
ἧς ὁ λόγος, οὐκ ἀρχαί, οὐ δυνάμεις, οὐδέ τι τῶν ὄντων ἢ 
ἐσομένων, οὐδὲ τὰ μέλλοντα χωρίσεε ἡμᾶς τῆς σῆς ἀγά- 
στῆς Χριοντὲ ὁ θεὸς ἡμῶν, δὲ οὗ τῷ πατρὶ δόξαν, τιμήν, 
αἶνον, μεγαλοπρέπειαν ἀναπέμψωμεν σὺν τῷ παναγίῳ καὶ 
ζωοποιῷ καὶ προσχυνητῷ αὐτοῦ 1Π]νεύματι, εἰς πάντας τουὺῖς 30 

ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 
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Τοῦ αὐτοῦ Στεφάνου οἱκουμενικοῦ φιλοσόφου 
πρᾶξις ἡ περιτομῆς τῆς ἱερᾶς τέχνης. 

᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ ἅγιε, κύριε ὃ ϑεὸς τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὁ καϑολιχὸς ϑεὸς καὶ παντοκράτωρ, 

οὗ τῶν ἁπάντων ἀγαϑῶν αἴτιος καὶ δοτήρ, ὃν οἱ οὐράνιοι 
ἔξομολογοῦνται καὶ διηγοῦνται τὰ ϑαυμάσιά σου τοῦ πὰν-- 

φοκράτορος ϑεοῦ καὶ τῆς δόξης σου, ἧς γένοιτο καὶ ἡμᾶς 
ἐν καϑαρᾷ καρδίᾳ ὑμνεῖν, αἰνεῖν, δοξολογεῖν καὶ λατρεύειν 
τὺ μεγαλεῖά σου τοῦ ϑεοῦ τῶν ὅλων, τοῦ τῶν ὄντων ὃν- 

τοφὸς ἀγαθῶν αἰτίου καὶ προσκυνεῖν τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ 

σανάγιον χαὶ ζωαρχικόν σοὺ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 
υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. --- ΓΕλθωμεν 
οὖν ἐπὶ τὸ προχείμενον καὶ ἴδωμεν τί βούλεται τοῦ τε- 

τιοφάρτου τὴν πρότασιν ἐνάρξασϑαι, περὶ ἧς ὃ λόγος ἡμῖν 
στεσιραγμάτευται, κεκαλυμμένην φέρων τὴν δῆσιν, διὰ τὸ 
στολλοὺς εἰς γυμνασίαν προτρέψασϑαι βουλόμενος καί φη- 

σιν οὕτως" ποίησον τὸ σώματα ἀσώματα καὶ τὰ ἀσώματα 
σώματα. ταῦτα οὕτως ποίησον ὥσττερ πρῴην, καὶ νῦν τῇ 

20 φέχνῃ μετεωρίζων, τὸ σύνϑεμα καὶ τὴν ἐμφωλεύουσαν 

ἐξεώσας φύσιν καὶ διὰ τῆς 2 τὰ σώματα φϑεῖρον καὶ διὰ 

τῆς μαγνησίας ψεφρέλης ἄρρεν καὶ ϑῆλυ ἔτει ζεῦξον, καὶ 
αὖϑις τὴν ἐμφωλεύουσαν ἀνακαλέσας φύσιν, δὲ αὐτῆς 

λοιστὸν τὴν τῶν σωμάτων μόρφωσιν ποιήσεις, καὶ οὕτω 
25 φὸ σώματα ἀσώματα ποιοῦνται, καὶ τὰ ἀσώματα σωμα- 

φοῦνται. ἐὰν τὰ πάντα τῷ πυρὶ ἐκλειιτυνϑῆ, καὶ ἡ αἱ- 
ϑάλη βασταχϑῆ, ἔσται ποικίλα καὶ ἀρραγῆ τὰ σώματα. 
σσῦρ γόησον τὴν Ὃ καὶ πύρινον φάρμακον καίουσα καὶ 
φϑείρουσα καὶ λεπτύνουσα σώματα ἐν μιᾷ τῇ τέχνη- λει- 

3. ούμενα γὰρ καὶ συμμισγόμενα λετιτύνονται. λεπτύνονται 
γὰρ τὼ σώματα ὑπὸ τοῦ πυρός, ἤγουν ὑπὸ τῆς μγ φϑα- 
θέντα. λειούμενα γὰρ καὶ κατὰ λόγον βασταζόμενα ,», καὶ 
διὰ τῆς ἄρσεως ἐπὶ τῶν ἄνω ἀναφερομένων ἡ διὰ τούτων 

γινομένη αἰϑάλη, ἡ φύσις ἡ καλὴ γλυκεῖα καὶ ἀρραγὴς ἡ 
35 φὰ! χρώματα τουτέστιν ἀἄφυκτος τῷ πυρὶ γιψομένη καὶ 
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ἑτοίμη εἰς χρώματα μένουσα καὶ νικῶσα καὶ κρατοῦσα. 
ὧφ οὐ βάπτει, ἀλλὰ βάπτεται, καὶ ὅταν βαφῇ, βάπτει. 
οὐδὲν γὼρ δύναται ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ σῶμα βάψαι ἢ χωρίσαι 
ἑαυτὸ μὴ τοῦ πνεύματος τοῦ ἔσωϑεν ἐμφωλεύοντος, «ὴν 
ἐξάνϑησιν ποιοῦντος. πῶς γὰρ ἐνδέχεται ἄνευ ψυχῆς συ- 5 
στῆναι σώμα, εἰ μῇ διὰ τῆς ἐν αὐτῷ καλῆς φύσεως, τοῦ 
ψυχικοῦ πνεύματός φήμι, τοῦ καὶ τὴν χρῴαν τῆς βαφῆς 
ἑαυτῷ ἐξανϑοῦντος καὶ ἐπιφέροντος: ὃ ἡ οὐ βάπτει, ἀλλὰ 
βάπτεται. τὸ γεῶδες γὰρ τῆς ὕλης ὡς παχυμερὲς ὑπάρχον 
οὐ βάπτει, ἀλλ᾽ ἡ ποιότης τῆς λεπτομεροῦς οὐσίας ἐκείνη τὸ 
εἰσπρίνει εἰς σῶμα " ὅταν δὲ ὁ Φ, τουτέστι τὸ σῶμα, διὰ 
φῆς μγ καλῶς οἰκονομηϑῇ καὶ πὴν ἑαυτοῦ ἐξάξη λεπτομερῆ 
οὐσίαν, τότε βαπτικὸν γίνεται καὶ βάπτει. τὸν γὰρ Φ φησὶ 
βάπτεσϑαι καὶ οὐ βάπτειν. ὁ δὲ 9 ἔστε τὰ τέσσαρα σώ- 
ματα. αἱ δὲ βαφαὶ τὰ εἴδη «οὔ καταλόγου στερεὺὶ καὶ τ 
ὑγρὰ καὶ βοτάναι. στερεὰ μὲν ἀπὸ γεφέλης ἕως Ὁ. ὑγρὰ 
δὲ ὕδωρ ϑεῖον. τὼ γὰρ ϑεῖα ὑπὸ τῶν ϑειωδὼν κρατοῦν- 
φαι καὶ τὰ ἑξῆς. τὸ δὲ ἀληϑὲς τοῦτό ἐστιν. ἡ φύσις τὴν 
φύσιν τέρπει καὶ νικᾷ καὶ κρατεῖ. πάλιν ἡ τοῦ ᾧ τετρα- 
σωμία διὰ μγ ἀναφαίνεται καὶ αἱ ποικιλόχρωοι τῶν εἰδῶν 50 
βοτάναι, ἐν τῇ τοῦ συνϑέματος λειώσεει ἐξανϑίζουσιν. 

ὅταν κατάλογον αἱ λειώσεις γίνωνται, τότε καὶ χλοάζεε 

ἐξανϑοῦντα, βοτάναι ὅλως μὴ οὖσαι, εἰ μὴ τῷ χρώματι 

μόνον. οὐδὲ' γὰρ δύνανται τὰ τοιαῦτα πυῤὲ ὑπομεῖναι. 

στερεὰ γὰρ καὶ ὑγρὰ καὶ βοτάναι. στερεὰ μὲν καλεῖ σὥ- 15 
ματα τὴν λεύκωσιν καὶ ξάνϑωσιν καὶ τὰ ἑξῆς εἰσκρινό-- 

μενα καὶ ἐν τοῖς σώμασι μένοντα καὶ ὅλως μὴ ἀναχω- 
ροῦντα, ἀλλὰ στερεῶς αὐτὰ διακρατοῦντα καὶ νικῶντα. 
ὑγρὰ δὲ ἐκάλεσεν, ὡς οὕτως αὐτὰ δὲ ὑγρῶν ἀποκαϑί- 
στασϑαι, τουτέστι δ ὕδατος ϑείου. αἱ ἄρα ἐστὶ τοῦτο τὸ 30 
ϑεῖον ὕδωρ, καὶ διὰ εἰ ϑεῖον αὐτὸ ἐκάλεσὲεν ; μέγα ὄνομα 
καὶ ἄξιον τοῦτο ὑπὲρ πάντα τὰ λοιπά. οὐδὲν γὰρ ἄνεν 
φούτου, συντελεῖ πρὸς τὸ ἔργον. ϑεῖον ὕδωρ ἐστὶ τὸ ἀμε- 
γὲς καὶ διαυγὲς καὶ καϑαρώτατον καὶ ἄσκιον ποιοῦν «σὴν 

φῶν σωμάτων φύσιν, ὡς ἐν ἅλατι τὸ σῶμα καὶ σμῆχον, 35 
καὶ δρῶν ἐν τοῖς σώμασι, τὴν ἑαυτοῖς ἐμφωλεύουσαν φύ- 
σιν. συμπιλεκόμενον γὰρ τῇ φύσει, καϑαρώτατον τῷ εἴδει 
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καλῶς ἀπεργάζεται διὰ τῆς νεφέλης. ὀξυ θεῖον ὕδωρ ἀνα-- 
φερόμενον καὶ ἀνακαλούμενον. τὸ γὰρ ϑειώδη ὑπὸ τῶν 
ϑειωδῶν κρατοῦνται. ϑεῖα δέ εἰσι τὰ ἐμφωλεύοντα καὶ. 
κολακευτικῶς ἐξαγόμενα, ψυχὴ καὶ πνεύμια" ὑπὸ τῶν ϑειω- 

5 δῶν καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν κρατοῦνται τῇ ποιότητε τὰ σώ-- 
μᾶτα εἰσκρίνοντα. τὸ δὲ ἀληϑὲς τοῦτό ἐστιν" ἡ φύσις 
φὴν φύσιν τέρπει, καὶ ἡ φύσις τὴν φύσιν κρατεῖ, καὶ ἡ 
φύσις τὴν φύσιν νικᾷ. ὅτι γὰρ τὸ ἔνδον ἐμφωλεῦον διὰ 
«τοῦ ϑείου ὕδατος καλῶς οἰκονομηϑῆ, καὶ ἀποκαϑαρισϑῆ, 

10 φέρστδται σιρὸς τὴν ἰδίαν τοῦ σώματος φύσιν εἰσκρίνουσαν 
ἑαυτὴν καὶ νικῶσαν καὶ ἐμμένουσαν τὴν ἰδίαν ἐν τούτοις 
ἀναγνωρίζουσα φύσιν. τέρπεται ἠἡγωμένη καὶ συμσλεκο-- 
μένη τῇ ἀλληλουχίᾳ. ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ προκείμενον ὄλϑωμεν, 
τὰ τέσσαρα σώματα βάπτονται καὶ οὐ βάπτουσιν. ἡ γὰρ 

15 μγ μαγνησία λευκανϑεῖσα οὐκ ἐᾷ ῥήγνυσϑαι τὰ σώματα, 
οὐδὲ τὴν σκιὰν τοῦ Ο ἐπιρέρεσϑαι᾽ βλέπε, τί λέγει ὁ φι- 

λόσοφος. τὰ τέσσαρα βάπτονται καὶ οὐ βάπτουσιν, καὶ 

ἀπεσιώπησεν ; καὶ οὐκ εἶπεν ὡς ἔϑος αὐτῷ ἐστιν, καὶ ὅτε 
βάπτονται βάπτουσιν, ὧδε τὴν τῶν στερεῶν σωμάτων 

0 οὐσίαν. νόησον γὰρ μγ. μγ γάρ φησι λευκανϑεῖσα οὐκ ἐᾷ 
ῥήγνυσϑαι τὰ σώματα, οὐδὲ τὴν σκιὰν τοῦ Ο ἐπιιρέρεσϑαι.. 
ποῖα μγν δἰ μὴ αὐτὸ τὸ ὅλον σύνθεμα;: πῶς οὖν λευκαί-- 

ψεταὶ; ὅταν καλῶς οἰκονομνηϑεῖσα καὶ ὁπτηϑεῖσα καὶ σὺν 
ϑειώδει ὠνακαϑαρισϑεῖσα, ἕκαστον τῶν στερεῶν σωμάτων, 

2. οὕτως τὰ ἐν βάϑει κείμενα ἀνακαλύσιτει ἐμφωλεύουσα ἐν 
αὐτοῖς γλυκεῖαν “τοιότητα. τὺ εὔχρωα βλαστήματα ἐξεώ-- 

σανφες δ αὐτῶν τὴν τῶν σωμάτων βάπτεσϑαι φύσιν. τὸ 

γὰρ σύνϑεμα διὰ τοῦ ϑείου ὕδατος ποτιξόμενον, οὐκ ἐᾷ 
ῥήγνυσθαι τὰ σώματα. τὸ ᾧ» ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνοῦσαν σκιὰν 

3. τῶν σωμάτων ἀπελαύνει τὸ ἀφ᾽ (ζ «ῇ μγ μιγέν. πᾶν σῶμα 
λευκαίνει. ὁ ᾧ ἅμα σῇ 2 πᾶν σώμα λευκαίνει καὶ τὰ τού- 
φσων ὅμοια ἡ μγ Σ καλή. βλέπε καὶ ϑαύμασον τὸ πῶς τὸ 

ὃν πολυωνυμίαν φέρει. τὰ μὲν ἀπὸ μονάδος, τιὰὶ δὲ ὠσὸ 
δυάδος, τὰ δὲ ἀπὸ τριάδος, καὶ ἔτι σελείονα ἐπτεκτείνη, ἕως 

35 οὗ τὸ ὅλον αὐτοῦ ἀποσωϑῆ" τὰ μὲν ἀπὸ μονάδος τὸ πύ- 
ρινον λέγω φάρμακον, τὰ δὲ ἀπιὸ δυάδος, σὺν τῷ σώματι 
αὐτῷ τὸ σὺν 323, τὰ δὲ ἀπὸ τριάδος ἤτοι ἡ σὺν τῷ ϑείῳ 



Ι 

͵ 

ΠΕ; ΜΑΟΝΑ ΕΤ ΒΛΑΟΒΔ ΛΆΤΙΕ 118. ὙΠ]. 341 

ὕδατι ἀποχάϑαρσις καὶ εἴτι ἐπεκτείνει, καὶ διοπτήσεως 
διέλϑη, ἕως οὗ ὅλη αὐτοῦ ἀποσωϑῆ καϑοφιξόμονον καὶ 
πληρούμενον τελειωϑῇ καὶ ἀποτεληρωϑῇ 7) ζητούμενον. 

ἡ γὰρ εἰς Οποιίωαν ὕλη ἐστὶν αὕτῃ » ἢ ἀπὸ Θ' πίνψα- 
βάρεως. Ὁ λέγει, ποτὲ μὲν ἀπὸ Φ ποτὲ δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ 

ῷ. καὶ ἡ μὲν ἀπὸ Ὁ ἐστὶν ἡ μγ. ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ᾧ τὸ 
ϑεῖον ὕδωρ τὸ ἐκ τοῦ συνημμένου ὀργάνου ἀναφερόμε- 
νὸν. καὶ ταῦτά εἰσι τὰ “μεταλλοίοντα τὴν ὕλην. ὃ ο ὡς 
ἄνϑρωπος καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἔχει. χρὴ οὖν ἐξορφανίσαι 
τὴν ὕλην φοῦ σώματος ἵνα ἀπομείναντος, τοῦ πνεύματος, τὺ 
ὅ ἐστι τὸ βαπτικόν, ἀρμοσϑῆ πρὸς παντὸς τοῦ ζητουμέ- 

γοὺυ τελείωσιν" «τί ἐστιν ὁ Ο ὥσπερ ἀνϑρώπος τὸ ἔνυλον 
σῶμα τὸ τὴν σκιὰν ἔχον; εἰς αὐτοῦ ἡ ψυχή, καὶ σοῖον τὸ 
σῶμα: ἡ ψυχὴ μὲν τὸ λεπτομερὲς ἐν αὐτῷ, τὸ δι’ οἶκο- 
ψομίας προερχόμενον, τουτέστι τὸ βαπτικὸν πνεῦμα. «τί δέ τὸ 

ἐστιν τὸ σώμα; τὸ βαρύ καὶ ἔνυλον καὶ γεῶδες καὶ σκιὰν 
ἔχον " χρη οὖν ἐξορφανίσαι τὴν ὕλην. πῶς ἐστιν ἐξορφανί- 
σαι τὴν ὕλην, εἰ μὴ τῷ πυρρίνῳ φαρμάκῳ: τί δέ ἐστιν 
ἐξορφανίσαι; ταπεινῶσαι καὶ φϑεῖραι καὶ διαλύσαι καὶ 8α- 

γατῶσαι, καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἔνυλον ὕλην ὑποσπάσαι, "0 
καὶ «τολλὴν ταχύτητα, ἵνα ἀπομιείναντος τοῦ πνεύματος 
καὶ ἀναφανέντος ὅ ἐστι τὸ βαπτικόν, ἀὁρμοσϑῇ πρὸς τὴν 
φτοῦ ζητουμένου τελείωσιν. τοῦτο γὰρ ἕτοιμον καὶ ἐπιτή-- 

δειὸν πρὸς παντελῆ συμπλήρωσιν. ἔκ τῶν αἰσϑητὼν με- 
τάβηϑιε ἐπὶ τὼ νοητὰ ϑεώματα, καὶ ἴδε τῶν οὐρανίων φὴν 19 
ὁτολλὴν εὐκοσμίαν καὶ αἀὔλον. ὁ τὰς τούτων εὐπρεπείας 
ϑεασάμενος, ἐπέκεινα τὸν νοῦν ἀνυψώσας καὶ τὴν στολ-- 
λὴν καὶ ὑπερωστράπτουσαν τῆς δύξης καὶ χαρᾶς τοσαύτης 
τῶν ἀγγέλων ἐννοῶν, μυὴ παρατραπῇς στὸ λουτὸν ἐπὶ τὴν 
ἔὄνυλον μόρφωσιν τῆς χαμαιξζήλου ταύτης, τοῦ μετὰ χεῖρω 30 
ζηλουμένου καὶ ἀνακαλυπτομέγνου τῆς ἐμφιλοσόφου Οποι- 

ἕας. ἀλλ᾿ ὅλον σεαυτοῦ τὸν νοῦν ἐπὶ τὰ ἄνω αἶρε. καὶ 
φωτοειδὴῆ τῶν ὑπερτάτων οὐσιῶν ἀνασπτερώσασϑαι, ἂν 

ψοεροῖς ὄμμασι τὰ ἀναρίϑμητα καὶ ἀμήχανω τούτων κάλλη, 
καὶ πρὸς τὸ φῶς ἐκεῖνο τὸ ὑπὲρ πᾶν φῶς ἀτενίσας καὶ 35 
ϑαυμάσας τὰ ἔργα τὸ πάντα τῶὠ ἐν κόσμῳ ἀποϑέμε- 
ψος. καὶ τὸν προαιρετικὸν μελετήσας ϑάνατον, καὶ ὅλον 
᾿, 10 
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φὸ ἑαυτοῦ σῶμια κασανεχρώσας, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν ἀρνησάμριενος, ὕμνοις ἀσιγήτοις τὸν παμβασιλέα 
φῶν ὅλων καὶ κύριον τῆς δόξης δοξολογήσας καὶ ἱμνήσας. 
«σρόμῳ δὲ καὶ φόβῳ φρίξας τὴν παντοδύναμον δύναμιν, 
ἐννόησον αὐτοῦ τὴν ὑπεράγαϑον ἀγαθότητα, πῶς τὰ 
σάντα παρήχϑη διὰ τῆς" ἀρρήτου αὐτοῦ σοφίας. ἡλιγ- 
γιᾷ δὲ γλῶττα καὶ νοῦς, καὶ οὐκ ἰσχύει φέρειν ἢ ὅλως 
ἐξερευνῆσαε καὶ εἰπεῖν τὸ μεγαλεῖα τοῦ παντοκράτο- 
ρος. ταῦτα δὲ σσάντα ἐν ἑαυτοῖς κατανοήσαντες σσου-: 

10 δάσωμιδν καὶ ἡμεῖς, ὦ ἀδελφοί, διο σείστεως καὶ ἀγάπης 
ἑνωϑῆναι καὶ οἰκειωϑῆψαι τῷ ϑεῷ λόγῳ, τῷ ἡμᾶς ἀγα- 

σήσαντε καὶ αὐτὸν τὸν κύριον καὶ ϑεὸν ἀγαπῆσαι ἐξ ὅλης 
ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 

καὶ αὐτὸν τὸν τῆς ζωῆς ϑησαυρὸν ϑαυμάσαντες δοξάσω-- 
τὸ μὲν ἀεὶ καὶ διὰ παντὸς ἐν παντὶ καιρῷ τὸ καὶ τόσῳ τῇ 

ϑεολογίᾳ ἐσπευφραινόμενοι, καὶ τῆς τοῦ ϑεοῦ συνομιλίας 
ἀξιούμενοι τῆς χάριτος ἐμσυλησϑῶμεν, κατοικητήριον ϑεοῦ 
γενόμενοι, τὸ ἡδὺ φῶς τοῦ ϑεοῦ ἐναπολαύσωμεν, πρὸς 
ἐκεῖνο τὸ φῶς σπεύδοντες τὸ φωτιστικὸν πάσης τῆς λογε- 

0 κῆς φύσεως, τὸ φωτίζον καὶ καταυγάζον τὰς αἰσϑήσεις καὶ 

καρδίας καὶ διανοίας σιάνφων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον, 
ἧς γένοιτο ἡμᾶς διὸ σοίστεως καὶ ἀγάσιης ϑεοῦ ἐπὶ τὸν 
λεμυένα καταντῆσαι τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, καὶ τῶν αἰω- 
γίων ἀπολαῦσαι ἀγαϑώῶν, χάριτε καὶ φιλανϑρωπίᾳ τοῦ μ᾽ 

"5 ψογεγνοῦς υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, μεϑ᾽ οὗ τῷ πάντων αἰτίῳ καὶ 
παμβασιλεῖ καὶ ἀφϑάρτῳ ϑεῷ καὶ πατρὶ τῶν ὅλων, σὺν 

τῷ ϑείῳ καὶ προσκυνητῷ καὶ ζωοποιῷ τῆς μεγαλοσύνης 
αὐτοῦ πνεύματι σέβας, κράτος, λατρεία, τιμή, δόξα, μι8- 
γαλοπρέσπειων, ὕμνος ἀΐδιος, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, καὶ 

30 μετ πάντας τοὺς αἰῶνας καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

σύμπαντας καὶ ἀϊδίως διαιωνίζοντας αἰῶνας τῶν αἰώνων, 
ἀμήν. 
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71οῦ αὐτοῦ Στεφάνου φιλοσόφου διδασκαλία 
σαρὸς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα. πρᾶξις σὺν 

ϑεῷ ἐννάτη. 

Ὃ ἄναρχος καὶ ὑπεράρχιος ϑεός, ὁ ἀγαϑὸς καὶ ὑπερ-- 
ἄγαϑος τῇ φύσει, καὶ φιλάνθρωσιος τῷ τρόπῳ, ὁ ἀπερί- 5 
γραπτος καὶ ἀκατάληπτος, ὁ καϑολικὸς ϑεὸς καὶ παντο- 
κράτωρ, ὃ δημιουργὸς πάσης τῆς κτίσεως, ὁ ἐκ τοῦ μὴ 
ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγωὼν τὰ πάντα, ἃ τῇ ἰδίᾳ δόξῃ 
καὶ βουλήσει καὶ δυνάμει καὶ σοφίᾳ κτίσας τὰ σύμπαντα, 
καὶ καϑ᾽ ὁμοίωσιν καὶ κατ᾽ εἰκόνα πλάσας τὸν ἀνϑρωπον 10 
λογικὸν τε καὶ νοερὸν καὶ αὐτεξούσιον, καὶ ποιήσας αὖ- 
τὸν βασιλέα πάσης τῆς αὐτοῦ κτίσεως, αὐτός σὲ ὁ παν- 
φοκράτωρ καὶ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων οἰκου μενικὸν καὲ 
αὐτοκράτορα βασιλέα κατέστησεν ἐσὶ σώσης τῆς γῆς. καὶ 
ἄρχειν πάσης τῆς αὐτοῦ κτίσεως μυετ᾽ εὐμενείας καὶ συν-- τὸ 
εἰδήσεως ἀνέδειξεν, καὶ ὑπο τῆς αὐτοῦ συνεκτικῆς τὲ καὶ 
σοιητικῆς δεξιᾶς τὸ νεὔύμα ἐχαρίσατο, καὶ ἐκ τῆς ἀεννάου 

αὐτοῦ πηγῆς πᾶσα εὐφροσύνη καὶ δώρημα ἀγαϑὸν ἔν σοι 
ἐβλάστησεν, καὶ τὰς πολυμερεῖς ἰδέας τῶν ἀγαϑοεργιῶν 
τῆς ϑεοστέφου σου γαλήνης καὶ πολυτρόπου εὐσεβείας ὑσεέ-- 30 
δειξεν καὶ λάτρην καὶ ὁμολογητὴν τὸν μόνον ἀληϑινὸν 
ϑεὸν, καὶ ὃν ἀπέστειλεν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ ξῶντος ἀνέδειξεν. δίκαιον οὖν λοιπόν σοί ἔστιν, 
ὡς ἀληϑῶς, οὐ ϑεόστετυτε βασιλεῖ, προσδραμεῖν μετ᾽ εὐ- 
μἱενείας καὶ φόβῳ ϑεοῦ καὶ ἀνυποκρίτῳ ἀγάπῃ, ἵνα δυνή-- 15 

ϑῆς διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ποταμοὺς ἀναβλύσαι ὕδατος ζῶντος, καὶ κληρονομῆσαι 
φῆς μεγάλης ἐκείνης ἐφέσεως τῆς ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ σια-- 

ραστάσεως. ὧν οὖν ἄξια τὰ νῦν δρώμενα καὶ ϑαυμαζό- 
μενα πρὸς τὴν μακαρίαν ἐκείνην λῆξιν, μόνον οἰκειωϑ'ὥ-- 30 
μιεὲν αὐτῷ δ ἀγάπης καὶ ληψόμεθα παρ᾽ αὐτοῖ τὴν ἐξ 
ἀβύσσου ἄβυσσον πηγάζουσαν ἡμῖν ἔλεος, ἃ ὀφϑαλμὸς 
οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου 
οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὃ ϑεὸς τοῖς κατά σε καὶ τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ᾧ τρέπει δόξα 35 

,, 
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φιμνή τε καὶ καλοπρέπεια τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ 
ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τῶν αἰώνων καὶ ἐπωιώ-- 
νων καὶ ἔτι, ἀμήν. --- Πάλιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανα-- 

λεύσομαι, καὶ τὸν πόϑον σου, ὦ πανάριστε βασιλεῦ, 
5 ἀνασπηλώσω καὶ ἐπιφανῶς τὰς ῥήσεις ποιοῦμαι, ἵνα τοσ- 
οὔτον ἐρᾷν ἀξιωϑῆς μεϑ᾽ ὑμνωδίας ϑεολογεῖν τὴν ὑπερά- 
γαϑοὸν τοῦ ϑεοῦ ἀγαθότητα, τὴν πολυπληϑείαν τῶν ἐνύ- 

λων ἀπωσάμενος καὶ ὑπὸ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ πάϑους 
ἐπειγόμενος. καὶ τὴν τῶν ἀρχαίων εἰσβολὴν τυπικῶς ἐπι-- 

10 σκέπτομαι, ἐφ᾽ ἧς οὐδὲν ὑπολέλεισιται, οὐδὲν ὑστερεῖ, πλὴν 
τῆς νεφέλης καὶ τοῦ ὕδατος ἡ ἄρσις. ἐγὼ δὲ τῇ εἰκόνι 
χρησάμενος τῇ ἀληϑινῇ εἶπον ὕδωρ χαλκάνϑου αὐτό. καὶ 
γὼρ. ἐκεῖ γένεσις τοῦ Φ καὶ ἡ χάλκανϑος ποιεῖ τὸ χρυσίον" 
ἰόν φησιν ὁ φιλόσοφος, καὶ αὐτὸς ἔφη ἐστὶν ὁ ἁρμόζων 

15 ἐστὶ σαντος τοῦ ζητουμένου τελείωσίν τ8 καὶ ἀπαρτισμόν. 

καὶ σιόϑεν δείξει, ὅτε ἰός ἐστε πνεύμω ἀρσενοήτου, ὡς. 
ἔχει ἡ βίβλος; οὕτως ἐκτίϑεταε καὶ ᾿“γαϑοδαίμων καὶ οἱ 
σερὶ τοῦτον" καί φασι βάλε ἐκ τῆς οὐσίας τῆς ἀρυσϑείσης 
ἀσυὸ τοῦ ὑψίστου ἵνα ϑειοϑεῖσα ἡ δύναμις καὶ ἐμσινευ- 

0 ματωϑθεῖσα ϑεῖον ἔργον ἀποτελέσῃ. ποίας δὲ χάριν αἰτίας 
ἅμα τοῦ ϑείου ζητώ καὶ εἰς ἡ διαφορὰ τοῦ ἀρυσϑέντος 
πρὸς τὸ μὴ ἀναπαύεσϑαι, ἵνα ἐξορφανισϑῇ τῆς ὕλης. καὶ 
γένηται μόνη ψυχὴ καὶ πνεῦμα καὶ «τῦρ ἀνωφερὲς καὶ 
χρῶμα λάβῃ καὶ πυριμωχώφερον γένηται, καὶ καϑεκτικώ- 

26 φερον καὲ ἐπιδεικτικώτερον, ἅτε δὴ ὡς ἐπίπεδον σῶμα ὡς 
τὸ τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἐπεισερχομένων. δίζω γὰρ τοῦ 
στερεοῦ τὸ ἐπίπεδον. ὡς δὲ νοήμοσε καὶ ταὔύτω πᾶντα 
ἐπισταμένοις ὑμῖν διαλέγομαι. πνευματωϑὲν οὖν καὶ ἄνω 
φερόμενον ὡς πῦρ μεϑόδῳ τρόπον τινὰ συνεξομοιοῦται 

30 τῷ πυρὶ, καὶ εἰσδυτικώτερον καὶ καϑεκτικώτερον γίνεται. 

αὗται δὲ αἱ μέϑοδοι ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου φύσεως ηὕρην- 
ται. ὥσπερ γὰῤ τὼ τέσσαρα στοιχεῖα εἰς αὐτὸ μεταβάλ-- 
λονται καὶ γίνονται ὃ οὐκ ἦσαν τῆς οὐσίας τῇ οὐσίᾳ μὴ 
οὔσης ἐναντίας (τὸ γὰρ πῦρ γίνεται γῆ, καὶ ἡ γῆ γίνεται 

ϑούδωρ, καὶ τὸ ὕδωρ ἀὴρ καὶ πάλιν τὸ ὕδωρ γῇ καὶ ἀπὸ 
γῆς ἕως ἄνω) καὶ εἰς ἑαυτὰ μεταβαλλόμενα καὶ ἀναλυό-- 
μόνα πάντα κατεργάζονται, ὡς ἔχει παρ᾿ “Ερμῆ᾽ αἱ γὰρ 
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σ«οἰότητες ἐν αὐταῖς ἐναντιοῦνται, ἀλλ᾽ οὐχὶ αἱ οὐσίαι οὔ-- 
φως. τὸ ούνϑεμα γῆ ὅν, γίνεται ὕδωρ καὶ ἐξ ὕδατος ἀήρ, 

καὶ ἐξ ἀέρος πῦρ. ὥσπερ οὖμ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κωμαροειδῶς 
τῇ γῆ ἐπικειμένου, ταῦτα πάντα εἰοὶν ἐκ τῶν ἀναϑυμιά- 
σεων, οὕτως καὶ ἐκ τῆς κύϑρας ἤτοι λωπάδος, ὡς ἐκ γῆς, 

καὶ ἐκ τοῦ ἐπικειμένου φανοῦ, ὡς ἐξ οὐρανοῦ σφοδραὲ γί- 
γονται αἱ μεταβολαί. καί ὥσπερ αἱ τῆς γῆς σήψεις ἀνα- 
ϑυμιώμιεναι μεταβάλλονται, οὕτως καὶ ὁ ἰὸς συμμετα-, 
βάλλεται ἀναϑυμιώμενος. τὸ δὲ αὐτὸ κατανοήσεις καὶ ἐπὲ 
τῆς τοῦ ἀνθρώπου κεφαλῆς, οἰκίας δίκην ἐπικειμένης τῷ τὸ 

σώματι, καὶ τὰ ὑγρὰ μεταβαλλούσης τῷ ἐπικρατοῦντι «τά- 
ϑει, ὡς αἱ τροπαί. ὥσστερ γὰρ οὐ μάτην εἶπεν λειούμενα, 
οὕτως καὶ ὧδε, οὐ μάτην ἔψεται πράως, καὶ μετεωρίζεται 
ἄλληλα, τῇ μὲν πρᾳότητι τὸ πνεῦμα τὸ βαπτικὸν ἐκκα- 
λεῖται κρυβόμενον, τῇ δὲ μετεωρίσει τὸ παρ᾿ αὐτῶν δὲ- κ5 
δάσκουσιν ἀνωφερὲς καὶ σινεῦμα ἀσώματον καὶ ψυχὴν τοῦ 
σαντος συνϑέματος ἤτοε σώματος. ὥσπερ οὖν ἡ ψυχὴ 
τοῖς σώμασι δείκνυσιν ἑαυτὴν ζυμοῦσαν τὸ πᾶν, ἔχουσαν 
ἐν αὐτῇ τὰς τρεῖς οὐσίας συνεργητικάς, κίνησιν, αἴσϑη- 
σιν, πύρωσιν, οὕτως καὶ τοῦτο τὸ πνεὔρια τὸ πυρρινὸν :0 
γενόμεψον, καὶ ψυχὴ ἀσώματος, ἐνδυσάμενον τὸ σώμω 
φοῦ παμιβαφίου ἐν αὐτῷ κρυβόμενον ὡς ἐπίπεδον, ἐν στε- 
θεῷ. χαυνωθεὶς ὃ ἄσιμος ἀπὸ τοῦ πυρός, καὶ ἐπιβληϑέν- 
τὸς τοῦ φαρμάκου τὸ κρυπτόμενον ἐν τοῖς σώμασι πνεύμω 
τὸ πυρριγὸν τὸ ἀνωφερὲς εἰσπηδᾷ εἰς τὸν πύρρινον ἄσι- 26 
μὸν χαῖρον καὶ τὸ σώματα τὼ κατέχοντα αὐτὸ αὐτὸ ὡς 
ψυχήν, μὴ δυνάμενα εἰσελϑεῖν νώχιον ἀδυνατοῦντα, διὰ 
σώματος διαβῆναι σώματω ὄντα, ἔνϑεν οὐδὲ ἐπιοτάϑμην 

φέρει τὸ βάφέν, ὡς μὴ μετασχὸν σωμάτων. ἀρπασϑέντος 
γὰρ τοῦ βαπτικοῦ πνεύματος ὑπὸ τοῦ ζ ἀπὸ τοῦ παρμ’- 30 
βαφιαστικοῦ συνϑέματος, τοῦ μὲν γίνεται ϑάνατος, τοῦ 

δὲ ϑατέρου ζὼη" ἐξήφϑησαν γὰρ ἀπ᾽ ἀλλήλων ὡς καὶ ὃ 
Ἡλάτων μαρτυρεῖ, τῆς γὰρ ποιοποιοῦ φύσεως αὐτῶν τὸ 

σοιοῦν ἀρπασϑὲν ὑπὸ τοῦ ἀσίμου μηδενός φησιν κωλύ- 
οτος ἔβαψεν. καὶ σαῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον. περὶ δὲ τῆς 35 

διαφόρου αἰτίας τοῦ ἀνασπωμιένου. ὕδατος, μὴ τοῦτό σε 
σιτοήση, κἂν γὰρ ὁ ἰός ἐστιν ὁ ἀνασπώμενγος, οὐ μόνον 
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ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρὶς κατὰ ἀρσενοήτας. ἐπειδὴ οὖν 
ἀπεδείχϑη κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἰὸς ὕδωρ ϑείου ἀϑικτόν 
ἐστε πάντως καὶ σοήξεως ἔχει χρείαν, ἐπεὶ πῶς ἔλεγεν καὶ 
κόμη ὀλίγον πᾶν σῶμα βάψεις. φέρε τοίνυν καὶ Μαριὰμ 

5 καὶ τὰς ̓ Ιουδαικὲς γραφὲς ἀμφοτέρων σε διδασκούσας ἐξεί-- 
πώμεν. οὕτως ἡ Μαρία" κάτοχος πάντων τῶν πτυροφεύκτων 
ἀλάβαστρον, τὸν πάνυ λευκότατον λίϑον, «τὸ ἐγχέφαλον 
τῷ νῷ σώζον ἔχοντα ὡς ϑέρμην. τοῦτον λαβὼν λείωσὸν 
καὶ ταρίχευσον ὅξει καὶ βαλὼν εἰς κωϑώνιον μετὸ πάντα, 

10 φησίν, ἔγκρυψον εἰς κόπρον ἱππείαν ἢ ὀρνιϑείαν μέχρε 
εἴκοσε ἡμερῶν καὶ τὰ ἑξῆς. τὰ δὲ αὐτὰ φράζει καὶ Θεόφι- 
λος ὁ Θεαγένους λέγων " ἔστι τε γεννώμενον ἐν Αἰγυπτιακῇ 

χώρᾳ λίϑος κάλλιστος καὶ ϑεοφιλέστατος λοιπὸν καὶ τὸ 
στέρας τῆς ἀφϑόνου γραφῆς εἰς σῆψιν καταλήγει, εἰς τὸ 

15 ἐμφανὲς μυστήριον, τὸ ὕδωρ τοῦ ϑείου τὸ ἄϑικτον, ἰοῦ 
δ᾽ οὐδὲν ἀϑικτότερον οὐδὲ διαβαστυτικώτερον, ταύτῃ τῇ οἷ-- 
κογνομίᾳ ὁ ᾿“γαϑοδαίμων καὶ κατόχιμα ποιεῖ πάντα καὶ 
συρίμαχα. φησὶ γὰρ καὶ ἕξεις κρόκον στυρίμναχον κάτοχον 
εἰληφότα φύσιν. τοῦτο ἐφ᾽ ἐκάστου σχεδὸν εἴδους λέγει τὴν 

0) σῆψιν ὑποτιϑέμενος. τί γὰρ τούτου λαμπρότερον εἶχεν 
εἰπεῖν, εἰ μὴ καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ αἰϑάλην αἴρεσϑαι 
συμβουλεύων, καί φησιν, ἐν ταῖς αἰϑάλαις αὐτοῦ, ὅτι αὕτῃ 

4 αἰϑάλη καὶ τῇ ὑδραργύρω μιγεῖσα σταρωμονιμώτερον τηρεῖ 
τὸ πνεὔύμω τῆς ὁ καὶ περὶ μὲν τῶν ἀμφιβαλλομένων πό-- 

γό φερον εἰ οὕτως ἔχει, ἢ ὡς ἄλλως οὐδὲν ἔχεται καμεῖν" 
τοῦτο γὰρ τὸ πράγμα τὸ ξητούμενόν ἔστιν, ὅτε ὕδωρ 
τοῦ Ὑ τὸ ἄϑικτον καὶ ὃ ἰὸς ταὐτόν ἐστι καὶ τοιοῦτος. ἀλλ᾽ 
ὄντως ἡ σύμπασα ἀναλίσκεται τέχνη. ἐν αὐτοῖς γὰρ λοι- 

Ἁ ἊΝ, -“ ᾽ -ς , , ᾿ ᾿ 

-ον» ἐσιενοεῖται οὐὖιέ δ τοὺ ὅγος συνϑεματος τὰ παντὸ γι- 

80 γεται, καὶ τὸ βάπτον καὶ τὸ βαπτρμενον καὶ τὸ φεῦγον 
καὶ τὸ διῶκον, καὶ τὸ ἴδιον καὶ τὸ ἐναντίον, καὶ τὸ ἄρρεν 
καὶ τὸ ϑῆλυ καὶ τὸ γαμοῦν καὶ τὸ γαμούμενον, καὶ τὸ 
ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον" εἷς γάρ ἐστιν ὁ ὄφις ὃ ἔχων τὰ 
δύο συνϑέματα καὶ τὸν ἰόν. ἐν γὰρ τὸ πᾶν δὲ οὗ τὸ πᾶν 

36 δυνατὸς χίμης., καὶ εἰ μὴ τὸ πᾶν ἔχοι «τὸ π΄ῶν, οὐδὲν τὸ 
στῶν φήσιν ὁ πᾶν δυνατὸς χίμης. καὶ φησιν ἡ φωνὴ ἡ 
ἑερατικὴ ηὕρηται. ὁ πᾶν ὁ ἀπὸ κτίσεως «ἰγύπτου ξητού-- 
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μενος τὸ μέντοι ἀρρήκτους ποιεῖν τὰς οὐσίας καὶ ἀφεύκτους 
τὰς βαφάς. οὐκ ἔτι ϑείου ἐστὶ μόνου, ἀλλὰ καὶ τῶν οὐσιῶν τῶν 

λευκανϑεισῶν καὶ μαλαχϑεισῶν καὶ ἀρευστωϑεισῶν. ὁστη-- 
ψίκα γὰρ αἱ οὐσίαι ἀπὸ τοῦ λευκοῦ ϑείου ἐν τελειώσει καὶ 
ὀπτήσει καὶ σήψει πάϑωσι ταῦτα, τὸ τηνικαῦτα καὶ αὗται 
ϑεῖον γενόμεναι, ἄκαυστον μένει. καὶ ποιήσασαι ὅπτερ σε- 
πύνϑασι μετουσίᾳ δόσεως καὶ λήψεως. τότε ἄμφω ϑεῖα 
γενόμενα ποιοῦσιν ἀρρήκτους τὰς οὐσίας, τουτέστι μὴ 
ἀπορρηγνυμένας ἀλλήλων. λοιπόν εἰ φησὲν «ἢ» πολυύὐλον 
φαντασίαν μιᾶς φύσεως νικώσης τὸ πᾶν. ταύτην τὴν φύ- τὸ 
σιν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἕως τέλους κατανοήσας, εὑρήσεις μυστήριον 
ἐμφανές, τουτέστι τὸ κυμβάλεια, τί γάρ φησιν λέγει εἰς 
φὴν τῶν εἰδῶν ἀναφώνησιν; ὦ φύσεις οὐρανίων φύσεων 
δημιουργοί, ταῦτα ἀναλυόμενα πάντα κατεργάζεται. τί 
οὖν ἐστι τοῦτο τὸ ἀναλύσαι; δεῦρο ἐπὶ τοὺς ζωμούς, καὶ ιτ5 
μεάϑε. δέξαι κρόκον τὸν Κιλικίας ἅμα ἄνϑει τοῦ κνίκου 
τῷ προσταγέντε χυλῷ τῆς ἀμπέλου καὶ κατὰ μίαν τάξιν 
τῶν ζωμῶν εὑρήσεις τὴν ἀνάλυσιν. δεῦρο καὶ ἐπὶ τὸ λευ-- 
κὺν καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἡ ἀνάλυσις. ἀνάλυσις ὕδωρ 
σποδοῦ λευχίνων ξύλων. φησὶν οὖν εἰ ποιεῖ αὕτη ἡ ἀνά-- 20 
λυσις: αὐτός σε διδάσκει λέγων. ἔα κάτω καὶ γενήσεται. 
ἄρα τί γίγνεται; οὐκ ἄρα ἰὸς νοερός: καὶ φησιν ἐν τοῖς 
ζωμοῖς. μετὰ τὸ ἔα κάτω, καί γέλεσαν καὶ ἀλήϑεσαν, καὶ 
ἀλήϑειαν εἶπον. ἕτεροι δὲ σώματα ἐκάλεσαν. ἄλλοι ϑεῖον 
καὶ οὐκ ὄπταισαν καὶ διὰ τοῦτο ἐσπάρη ἡ πλάνη ἐν τῷ 35 
κόσμῳ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἐπωνυμιῶν, καὶ οἱ ἄφρονες 
ἐπλανήϑησαν καὶ ἐξωστρακίσϑησαν τῆς ἀληϑείας, περὶ 
τῶν τεσσάρων στοιχείων καὶ τῶν πέντε. εἰς αὐτὰ γὰρ 

ἀποσώζεται. τινὲς μὲν ἐκάλεσαν τὰ σώματα καὶ ἔϑηκαν 
αὐτὰ κατέναντι ἀλλήλων, καϑῶς. ἔϑηκεν αὐτὰ ὁ δημιουρ-- 30 
γός. πρῶτον μὲν ἔϑηκαν τὸν κρόνον, κατέναντι αὐτοῦ 
τὸν μόλιβδον ἐν τῷ στέγει τῷ ἀνωτάτῳ, καὶ μετεϑείκασιν 

μιετ᾽ αὐτὸν τὸν δία, καὶ κατέναντε αὐτοῦ τὴν ὑδράργυρον 
ἐν τῷ στέγει τῷ δευτέρῳ. καὶ τεϑείχασε μετ αὐτὸν τὸν 
ἥλιον ἐν τῷ στέγει τῷ μέσω, καὶ τεϑείκασε μετ αὐτὸν 35 
τὴν σελήνην ἐν τῷ στέγει τῷ ἐσχάτῳ, ἕκαστον πρὸς τὸν 
ὄνερον, καϑως ἔϑηκεν αὐτὰ ὁ δημιουργός. καὶ τοῦ ἑτέρου 
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ἕκαστον διίσταται, καὶ ἑνὶ τροχῷ εὑποζευγνύονται, καὶ εἷς 
ἀνὴρ διακονεῖ αὐτοῖς, καὶ δὲ ἑνὸς πνεύματος στέργονται, 
καὶ ἐν ἀλλήλοις ἀτενίζουσιν καὶ ἐν ἀλλήλοις συνεκδημοῦ- 
οιν, καὶ σὺν ἀλλήλοις καταλύουσιν, καὶ ἐν ταῖς στέγαις 

δ αὐτῶν σεριπατοῦσιν καὶ καλῶς ἔϑηκεν αὐτὰ ὁ δημιουρ- 
γός. ἐν γὰρ τῇ γῇ εὑρίσκονται καὶ ἐν τῷ ἀέρι ὑπάρχουσι, 
καὶ ἐν ὕδατε καὶ πυρί εἰσιν, ὅλως εἰρήνην μετ᾽ ἀλλήλων 

ἔχουσιν, καὶ εἷς δημιουργὸς διακονεῖ αὐτοῖς καὶ διοικεῖ 

αὐτούς, καὶ ἑνὶ ζυγῷ ὑπεζεύχϑησαν πάντες, καὶ ἕν σπιόμα 
10 στίονται. ἐκ γὰρ τῆς γῆς τρέφονται καὶ ἕκαστον αὐτῶν τὸ 

ἴδιον διακονεῖ καὶ ἐν «ἢ στέγει τῇ ἰδίᾳ ἵσταται, καὶ τὸ 

ϑέλημα φοῦ σιεποιηκόφτος στοιεῖ, καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῇ 
γ} κέκρυπται ἐν τῇ ἰδίᾳ δόξη. καὶ ὑμεῖς, ὦ φίλοι, ὅτ᾽ ὧν 
φὴν. τέχνην ταύτην τὴν σπερικαλῆ βούλεσϑε προσεγγίσαι, 

16 βλέπετε «τὴν φύσιν τῶν βοτανῶν πόϑεν ἔρχονται. τὼ 

μὲν γὰρ ἐκ τῶν ὀρέων κατέρχονται, καὶ τὰ μὲν ἐκ τῆς 
γῆς ἀναφύονται, καὶ τὰ μὲν ἐκ κοιλάδων ἀνέρχον- 

φαι,; τοὶ δὲ ἐκ σπτεδίων ἄγονται. ἀλλὰ βλέπετε «τὥὡς προσεγ-- 
γίζετε αὐτοῖς. ἐν καιροῖς γὰρ καὶ ἐν ἰδίαις ἡμέραις τρυγή- 

0 σατς αὐτὰ καὶ ἐκλέξασϑε ἐκ τῶν νήσων τῆς ϑαλάσσης, ἐκ 

τῆς χώρας τῆς ἀνωτάτης, καὶ βλέπετε τὸν ἀέρα τὸν διὰ- 

κονοῦνέα αὐτοῖς καὶ τὸν οἴτον τὸν περικυκλοῦντα αὐτοῖς, 

εἢ λυμήνη τὸ μηδὲ ϑανατώσηται. βλέπετε τὸ ϑεῖον ὕδωρ 
φὸ ποτίζον αὐτὰ καὶ τὴν νεφέλην τὴν βαστάζουσαν αὐτὰ 

36 καὶ τὸν ἀστέρα τὸν κυβερνῶντα αὐτώ" καὶ ὅταν ἑνωϑῶσι 
ἕν εἶσι καὶ οὐδεὶς δύναται διαχωρίζειν αὐτά, ἐπειδὴ ἐσω-- 

ματώϑησαν ἐν μιᾷ οὐσίᾳ. ἀσιοκριϑεὶς ᾿ στάνης καὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ ὄντες εἶπον τῇ Κλεοπάτρᾳ, ἐν σοὶ κέκρυπται ὅλον 

φὸ μυστήριον τὸ φρικτὸν καὶ παράδοξον. σαφήνισον ἡμῖν 
80 τηλαυγῶς, καὶ περὶ τῶν στοιχείων, εἰπὲ πῶς κατέρχεται «ο 

ἀνώτατον πρὸς τὸ κατώτατον καὶ πῶς ἀνέρχεται τὸ κατώ- 
φατον πρὸς τὸ ἀνώτατον, καὶ πῶς ἐγγίζεε τὸ μέσον πρὸς 

«ὸ ἀνώτατον καὶ κατώτατον καὶ οὐκ ἀπαντοῦσι τὸ μέρη 
φοῦ προελϑεῖν καὶ ἑνωϑῆναι τὸ μέσον, καὶ τί τῶν στοι- 

86 χείων αὐτοῖς; καὶ πῶς κατέρχονται τὰ ὕδατα τὰ εὐλογη- 
μένα τοῦ ἐπισχέψασϑαι «τοὺς νεχροὺς παρειμένους καὶ στε-- 

φεδημένους καὶ τεϑλιμέγους ἐν σκοντώσει καὶ γνόφῳ ἐντὸς 
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τοῦ ἄδου, καὶ πῶς εἰσέρχεται τὸ φάρμακον τῆς ζωῆς καὶ 
ἀφυπνίζει αὐτοὺς ὡς ἐξ ὕπνου ἐγερϑῆναι τοῖς κτήτορσιν : 
καὶ πῶς εἰσέρχονται τὸ νέω ὕδατα, ἅπερ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς 
κλίνης, καὶ ἐν τῇ κλίνῃ τικτόμενα, καὶ μετὰ τοῦ φωτὸς ἐρ-- 
χόμενα καὶ νεφέλη βαστάζει αὐτώ, καὶ ἐκ ϑαλάσσης ἀνα- 5 

βαίνει ἡ νεφέλη ἢ βαστάζουσα τὰ ὕδατα, τὰ ἐμφανε- 
σϑέντα δὲ ϑεωροῦντες οἱ φιλόσοφοι χαίρονται. ἡ δὲ Κλεο- 
πάτρα ἔφη πρὸς αὐτούς" τὰ ὕδατα εἰσερχόμενα ἀφυπνί- 
ζοῦσε τὰ σώματα καὶ τὰ πνεύματα ἐγκεκλεισμένα καὶ 
ἀσϑενὴ ὄντα πάλιν γάρ φησιν ϑλίψιν ὑπέστησαν καὶ τὸ 
στάλιν περικλεισϑήσονται ἐν τῷ ἅδῃ, καὶ κατὰ μικρὸν φύ- 
ονται καὶ ἀναβαίνουσι καὶ ἐνδύονται σοικίλα καὶ ἔνδοξα 
χρώματα, καϑάπερ τὰ ἀἄνϑη ἐν τῷ ἔαρι, καὶ αὐτὸ τὸ ἔαρ 
εὐφραίνεται καὶ γάννυται ἐν τῇ ὡραιότητι ἥν περίκεϊνται" 
ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς εὖ φρογοῦσι' τὰς βοτάνας καὶ τὸ στοι- ιὖ 
χεῖα καὶ τοὺς λίϑους ὅταν ἐπαίρητε ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν, 
ὡραῖοι μὲν φαίνονται λίαν καὶ οὐχ ὡραῖοι, ἐπειδὴ τὰ πάντα 
τὸ «τὖρ δοκιμάζει' ὅταν δὲ ἐνδύσωνται τὴν δόξαν ἐκ τοῦ πυρὸς 
καὶ τὴν χροιὰν τὴν περιφανῆ, ἐκεῖ ὁράσεις μείζονες δόξᾳ 
κεκρυμμένῃ., τὸ σπουδαζόμενον κάλλος, καὶ χοότης μετα- 20 
βληϑεῖσα εἰς ϑεότητα, ὅτι ἐν τῷ πυρὶ τιϑήνησιν αὐτά, 
ὥσπερ τὸ ἔμβρυον ὑπὸ τῆς γαστρὸς τιϑηνούμενον κατα- 
βραχὺ αὔξει. ὅτε δὲ προσεγγίσει ὁ μὴν ὁ νενομισμένος οὐ 
κωλύεται τοῦ μὴ ἐξελϑεῖν. οὕτως ὑπάρχει καὶ ἡ τέχνη 
αὕτη ἡ ἀξιάγαστος" τιτρώσκουσιν αὐτὴν κλύδωνες καὶ κύ- 25 
ματα, ἀλλ᾽ ἐπάλληλα ἐν τῷ ἄδει καὶ ἐν τῷ τάφῳ, ἐν ᾧ 
κατάκεινται. ὅταν δὲ ἀνεωχϑῆ ἢ τάφος, ἀναβήσονται αὐτὰ 
ἐξ ἄδου ὡς οἷα βρέφος ἐκ γαστρός. ϑεωρήσαντες οἱ φιλό-- 
σοφοῖ «τὸ, κάλλος, οἷα φιλόστοργος μητὴρ τὸ τεχϑὲν ἐξ 

αὐτῆς βρέφος, τότε ζητοῦσι πῶς ἵνα τιϑηνήσωσιν εἷς βθοἐ-- 30 

φος τὴν τέχνην ταύτην ἀντὶ γάλακτος τοῖς ὕδασιν. μυιμυεῖ-- 
φαι γὰρ ἡ τέχνη τὸ βρέφος, ἐπειδὴ καὶ ὡς τὸ βρέφος μορ-- 
φαὕῦται, καὶ ὅτ᾽ ὧν τελειωϑῆ ἐν τούτοις πῶσιν, ἐδοὺ μυ-- 

στήριον ἐσφραγισμένον. ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἐρῶ ὑμῖν τηλαυγῶς, 

σοῦ κεῖνταε τὶ στοιχεῖα παὶ- αἱ βοτάναε" ἐν αἐνίγμασε δὲ 35 
ἄρξομαε τοῦ λέγειν. ἄνελϑε εἰς τὴν στέγην τὴν ἀνωτάτω, 
εἰς τα δασὺν ὄρος ἐν δένδροις, καὶ ἐδού, πέτρα ἐν «ῇ 
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ἀκρωρείᾳ, καὶ ἐκ τῆς πέτρας λάβε ἀρσένικον, καὶ λεύχαναι 
ϑείως. καὶ ἰδοὺ ἐν τῇ μέσῃ τοῦ ὄρους κάτωθεν τοῦ ἀρ- 
σεψικοῦ, ἐκεῖ ἐστιν ἡ ὁμόζυξ αὐτοῦ, ἐν ἡ ἑνοῦται, μεϑῆς 
ἔχει τὴν τέρψιν. καὶ χαίρεταε φύσις ἐν φύσει καὶ ἐκτὸς 

«αὐτοῦ οὐχ ἑνοῦται, κάτελϑε εἰς τὴν «Αἰγυπτιακὴν ϑάλαοσ-- 
σαν, καὶ ἀνάγαγε μεϑ' ἑαυτοῦ ἐκ τῆς ψάμμου ἐκ τῆς πη- 
γῆς τὸ λεγόμενον νίτρον. καὶ ἕνωσον αὐτὸ ἀλλήλοις, καὶ 
αὐτὸ ἐξάγει ἔξω τὸ παμβαφὲς κάλλος, καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ οὐχ 
ἑνοῦται" μέτρον γάρ ἐστιν ἡ ὁμόζυξ. ἰδοὺ φύσις τῇ φύσει 

10 ἀνφαποδίδοται, καὶ ὅτ᾽ ὧν τὰ πάντα ἰσομέτρως συναϑροί-- 
σῆς, τότε ψικῶσιν αἱ φύσεις τὰς φύσεις καὶ τέρπονται ἐν 
ἀλλήλαις. βλέπετε σοφοὲ καὶ σύνετε. ἰδοὺ γὼρ τὸ πλήρωμα 
φῆς τέχνης τῶν συζευχϑέντων νυμφίου τε καὶ νύμφης καὶ 

γενομένων ἕν. ἰδοὺ αἱ βοτάναι καὶ αἱ διαφοραὶ αὐτῶν. 
"εἰδοὺ εἶπον ὑμῖν σ-σαν τὴν ἀλήϑειαν, καὶ πάλιν ἐρῶ ὑμῖν 
βλέπετε καὶ συνίετε, ὅτι ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἀνέρχονται τὰ 
γέφη βαστάζοντα τὸ ὕδατα τὰ εὐλογημένα καὶ αὐτὰ πο- 
αἰζει τὰς γέας, καὶ ἀναφύει τὰ σπέρματα καὶ τὰ ἀνϑή. 
ὅμως καὶ τὸ ἡμέτερον νέφος ἐξερχόμενον ἔκ τοῦ ἡμετέρου 

20 στοιχείου βαστάζον τὰ ϑεῖα ὕδατα, καὶ ποτίζων τὰς βο-- 
τάνας καὶ τὰ στοιχεῖα, καὶ οὐδενὸς χρήζει ἐκ τῶν ἄλλων 
γεῶν. ἰδουὶ τὸ παράδοξον μυστήριον, ἀδελφοί, τὸ ἄγνωστον 
ὅλως, ἰδοὺ ἡ ἀλήϑεια ὑμῖν πεφανέρωται, βλέπετε πῶς 
σποτίζετε τὰς γέας ὑμῶν καὶ πῶς τιϑηνῖσϑε τὰ σπέρματα 

5 ὑμῶν, ὅπως καρποφορήσητε ὦριμον χάρπον. ἄκουσον τοί- 
γυν καὶ σύνες καὶ ἀνάκρινον ἀκριβῶς ἐν οἷς λέγω. λάβε 
ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀρσένικον ἀνώτατον καὶ κα- 
τώτατον, ἄσπρον τὲ καὶ ῥούσιον, ἰσόσταϑμα ἄρσεν καὶ 
ϑῆλυ, ὅπως συζευχϑῶσιν ἀλλήλοις. ὥσπερ γοὺρ ἡ ὄρνις ἐν 

3. ϑερμότητι ϑάλστει καὶ τελειοῖ τὰ ὠὰ αὐτῆς, οὕτως καὶ 
ὑμεῖς ϑάλψατε καὶ λειώσατε καὶ ἐξενέγκαντες καὶ ποτί- 

ζοντες ἐν τοῖς ϑείοις ὕδασιν ἐν ἡλίῳ καὶ ἐν τόποις ἐγκαύ- 
στοις, καὶ ὀπτήσατε ἐν πυρὶ μαλακῷ μετακείμενον, τοῦ 

παρϑενικοῦ γάλακτος, καὶ προσέχετε ἐκ τοῦ καπνοῦ" [ἐν γὰρ 

35 πῷ ἅδῃ κοτάπλεισον αὐτὰ καὶ πάλιν ἐξαγαγόντες, ποτίσατε 
αὐτὰ πρόκον Κιλίκιον ἐν ἡλίῳ ααἱ ἐν τόποις ἐγκαύστοις 

καὶ ὀπτήσατε ἐν «τυρὶ μαλακῷ μενοὶ γάλακτος παρϑεγνικοῦ 

ΐ ᾿ 
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ἐκ τοῦ καπνοῦ] καὶ ἐν τῷ ἅδη κλείσατε αὐτά, καὶ ἐν 
ἀσφαλείᾳ κινήσατε αὐτὸ μέχρις ὧν γένηται ἡ κατασκευὴ 
αὐτῶν στερεωτέρα καὶ οὐκ ἀποδιδράσκουσα ἐκ τοῦ πυρός. 
καὶ τότε λαβὼν ἐξ αὐτοῦ καὶ ὅτ᾽ ἂν ἑνωθῇ ἡ ψυχή, καὶ 
τὸ πνεῦμα, καὶ γίνωνται ἕν, τότε ἐπίρρειψον ἐπὶ σῶμα 5 

σελήνης, καὶ ἕξεις ἥλιον, ὃν οὐκ ἔχουσιν αἱ τῶν βασιλέων 
ἀποϑῆκαι. ἰδοὺ τὸ μυστήριον τῶν φιλοσόφων, καὶ περὲ 
αὐτοῦ ἐξόρχισαν ὑμῖν οἱ πάτρες ἡμῶν τοῦ μὴ ἀποκα-- 
λύψαι αὐτό, καὶ δημοσιεῖσαι, ϑεῖον ἔχον τὸ εἶδος, ϑείαν 

καὶ τὴν ἐνέργειαν. ϑεῖον γάρ ἐστιν, ὅτε ἑνούμενον τῇ τὸ 
ϑεύτητι, ϑείας ἀστοτελεῖ τὰς οὐσίας, ἐν ᾧ τὸ πνεῦμα σω-- 
μιατοῦται καὶ τὸ ϑνητὰ ἐμψυχοῦνται, καὶ δεχόμενον «τὸ 
σινεύμα τὸ ἐξελϑὸν ἐξ αὐτῶν κρατοῦνται καὶ κρατοῦσιν» 

ἄλληλα. ὥσπερ γὰρ τὸ πνεῦμα τὸ σκοτεινὸν τὸ πλῆρες 
ματαιότητος καὶ ἀϑυμίας τὸ κρατοῦν τὰ σώματα τοῦ μὴ το 
λευχανϑῆναι καὶ δέξασϑαι τὸ κάλλος καὶ τὴν χροιάν, ἣν 
ἐνεδύσαντο ἐκ τοῦ δημιουργοῦ (ἀσϑενεῖ γὰρ τὸ σῶμα καὶ 
φὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ διὰ τὸ σκότος τὸ ἐκτεταμένον) 
ἐπ᾿ ἄν δὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ σκοτεινὸν καὶ βρωμοῦν 
ἀποβληϑείη ὥστε μὴ φανῆναι ὀσμήν, μήτε τὴν χροιὼν 20 
τοῦ σκότους, τότε φωτίζεται τὸ σῶμα καὶ χαίρεταε ἡ ψυχὴ 
καὶ τὸ πνεῦμα ὅτε ἀπέδρα τὸ σκότος ἀπὸ τοῦ σώματος. 

καὶ καλεῖ ἡ ψυχὴ τὸ σῶμα τὸ πεφωτισμένον ἔγειραι ἐξ 
ἄδου καὶ ἀνάστηϑε ἐκ τοῦ τάφου, καὶ ἐξεγέρϑητι ἐκ τοῦ 
σκότους. ἐνδέδυσαι γὰρ πινευμάτωσιν καὶ ϑείωσιν, ἐπειδὴ) ,ς 

ἔφϑακεν καὶ ἡ φωνὴ τῆς ἀναστάσεως, καὶ τὸ φάρμακον 
τῆς ζωῆς εἰσῆλθεν τιρὸς σέ" τὸ γὰρ πνεῦμα πάλιν εὐφραί-- 

» - “ " ε«. " ἐ ξ ὲ ὶ ’ 

ψεταὶ ἐν τῷ σώματι καὶ ἡ ψυχὴ ἐν ᾧ ἐστιν, καὶ τρέχει 

κανεσιεῖγον ἐν χαρᾷ εἰς τὸν ἀσπασμὸν αὐτοῦ καὶ ἀσπά-- 
ζεται αὐτὸ καὶ οὐ κατακυριεύεε αὐτοῦ σκότος, ἐπειδηὴ ὑπτέ- 30 

στη φωτὸς καὶ οὐκ ἀνέχεται αὐτοῦ χωρισϑῆναν ἔτε εἰς τὸν 
αἰῶνα, καὶ χαίρεται ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς, ὅτι καλύπτουσα 
αὐτὸ ἐν, σκότει, εὗρεν αὐτὸ πεπλησμένον φωτός. καὶ 
ἡἠνώϑη αὐτῷ, ἐπειδὴ ϑεῖον γέγονεν κατ᾽ αὐτήν, καὶ οἰκεῖ 
ἐν αὐτῇ. ἐνεδύδατο γὰρ ϑεότητος φῶς καὶ ἠνώϑησαν, καὶ 35 
ἀπέδρα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ σκότος, καὶ ἠνώϑησαν πάντες ἐν 
ἀγάπιῃ, τὸ σώμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα καὶ γεγόνα- 
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σιν ἕν ἐν ᾧ κέκρυπται τὸ μυστήριον" ἐν δὲ τῷ συνεισελ-- 
ϑεῖν αὐτά, ἐτελειώϑη τὸ μυστήριον, καὶ ἐσφραγίσϑη ὃ 
οἶκος, καὶ ἐστάϑη ἀνδριὰς πλήρης φωτὸς καὶ ϑεότητος. 
φὸ γὰρ πῦρ αὐτοὺς ἥνωσεν καὶ μιετέβαλεν καὶ ἐκ τοῦ 

δχόλπου τῆς γαστρὸς αὐτοῦ ἐξῆλϑεν. ὅμως καὶ ἐκ τῆς γαστρὸς. 
τῶν ὑδάτων, καὶ ἐκ σοῦ ἀέρος τοῦ διακονοῦντος αὐτοῖς, 

καὶ αὐτὸ ἐξήνεγκεν αὐτοὺς ἐκ τοῦ σκότους εἰς φῶς, καὶ 
ἐκ πένϑους εἰς φαιδρότητα, καὶ ἐξ ἀσϑενείας εἰς ὑγείαν, 

καὶ ἐκ. ϑανάτου εἰς ζωήν, καὶ ἐνέδυσεν αὐτους ϑείων δό-- 

10 ἕαν πνευματικήν, ἣν οὐκ ἐνεδύσκοντο τὸ πρίν, ὅτι ἐν αὐ-- 
τοῖς κέπρυτιται ὅλον τὸ μυστήριον, καὶ ϑεῖον ἀναλλοίωτον 
ὑπάρχει, διὰ γὰρ τῆς ἀνδρείας αὐτῶν συνεισέρχονται ἀλ-- 
λήλοις τὰ σώματα, ἐξερχόμενα ἐκ τῆς γῆς ἐνδύονται φῶς 
καὶ δόξαν ϑεῖαν. ἐπειδὴ ηὐξήϑησαν κατὰ φύσιν καὶ ἡλ- 

16 λοιώϑησαν τοῖς σχήμασι καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέστησαν, καὶ ἐκ 
τοῦ ἄδου ἐξῆλθον. ἡ γαστὴρ γὲρ ἡ τοῦ πυρὸς ἔτεκεν αὐ- 
φούς, καὶ ἐξ αὐτῆς ἐνεδύσαντο δόξαν. καὶ αὕτη ἤνεγκεν εἰς 
ἑνότητα μίαν, καὶ ἐτελειώϑη ἡ εἰκὼν σώματε καὶ ψυχῇ 
καὶ πγεύματε καὶ ἐγένοντο ἕν. ὑπετάγη γὰρ τὸ πῦρ τῷ 

20 ὕδατι, καὶ ὁ χοῦς τῷ ἀέρι, ὅμως καὶ ὁ ἀὴρ μετὰ τοῦ πυ- 
οὖς, καὶ ὃ χοῦς μετὰ τοῦ ὕδατος, καὶ τὸ στεῦρ καὶ τὸ ὕδωρ 
μιετὰ τοῦ χούς, καὶ τὸ ὕδωρ μετὰ τοῦ ἀέρος, καὶ ἐγένοντο 
ἕν. ἐκ γὼρ βοτανῶν καὶ αἰϑάλων γέγονε τὸ ἕν, καὶ ἐκ 
φύσεων καὶ ἀπὸ ϑείου ϑεῖον γεγόνασιν ἐνθηρεῦον πᾶσαν 

25 φύσιν καὶ κρατοῦν. ἰδου ἐκράτησαν αἱ φύσεις τὰς φύσεις 
καὶ ἐνίκησαν, καὶ διὼ τοῦτο ἀλλοιοῦσι τὰς φύσεις καὶ τὰ 
σώματα, καὶ πάντα ἐκ τῆς φύσεως αὐτῶν. ἐπειδὴ εἰσῆλ- 
ϑὲν ὃ φεύγων εἰς τὸν μὴ φεύγοντα, καὶ ὁ κρατῶν εἰς τὸν 
μἢ κρατοῦντα, καὶ ἀλλήλοις ἡἠνώϑησαν. τοῦτο τὸ μυστνή- 

30 ριον. ἐμάϑωμεν ἀδελφοὲ ἐκ ϑεοῦ καὶ στατρὸς ἡμῶν κομε- 

ρίου τοῦ ἀρχαίου. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν ἀδελφοὶ πᾶσαν τὴν 
ἀλήϑειαν κεκρυμμένην παρὸ πολλῶν σοφῶν καὶ προφη-- 
φῶῴῶν. φασὶν δὲ πρὸς αὐτὴν οἱ φιλόσοφοι, ἐξέσνησας ἡμᾶς, 
ὦ Κλεοπάτρα, εἰς ὃ λελάληκας ἡμᾶς. μακαρία γὼρ ὑπάρχει 

86 ἥ σὲ βαστάσασα κοιλία" καὶ πάλιν πρὸς αὐτοὺς ἔφη Κλεο- 

σιάερα σώματα οὐράγια καὶ ϑεῖα μυστήρια ὑπάρχουσι 
«φὸὶ απ ἐμοῦ ὑμῖν ῥηϑέντα. ὑπὸ γὰρ τῆς διαστροφῆς καὶ 
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ἀλλοιώσεως αὐτῶν μεταβάλλουσι τὸς φύσεις, καὶ ἐνδύου- 

σιν αὐτὰς δόξαν ἄγνωστον καὶ ἐπηρμένην, ἣν πρότερον 
οὐκ εἶχον καί φησιν ὁ σοφός" εἰτπτὲ ἡμῖν, ὦ Κλεοπάτρα, καὶ 
τοῦτο᾽ διὼ τἰ γέγοΜἫΝ μυστήριον τῆς λαίλαπος, σώματά 

ἐστιν ἢ φτέχη καὶ τροχοῦ δίκην ἄνωϑεν αὐτῆς ὥσπερ τὸ 6 
εἰυστήριον, καὶ ὁ δρόμος καὶ ὃ πόλος, ἄνωϑεν καὶ οἰχή-- 

μιατα καὶ πύργοι καὶ παρεμιβολαὶ ἐνδοξόταται; καί φησι 

Κλεοπάτρα" καλῶς τεϑείκασιν αὐτὴν οἱ φιλόσοφοι, ὡς 
ἐτέθη ἐκ τοῦ δημιουργοῦ καὶ δεσπότου τῶν ἁπάντων. καὶ 

ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ὅτε ὃ πόλος ἐκ τῶν τεσσάρων δραμεῖται, τὸ 
καὶ οὐ μὴ παύσηται. ταῦτα ἐνέχϑησαν ἐν τῇ γῆ ἡμῶν 
ταύτῃ τῇ .4ἰϑιοπίδι, ἐξ ἧς λαμβάνονται βοτάώναι καὶ λίϑοι 
καὶ σώματα ϑεῖα, ἅτινα ἔϑηκεν ὁ ϑεὸς καὶ οὐκ ἄνϑρωπος. 

ἐν ἑκάστῳ δὲ ἐνέσπειρεν ὁ δημιουργὸς τὴν δύναμιν, τὸ ἐν 
ϑι ᾽ τ - Ἰ χλωραίνει, καὶ ἄλλο οὐ χλωραίνει, ἕν ξηρόν, ἕν ὑγρόν, ἕν τὸ 

καϑεχτικόν, καὶ ἕν κριτικὸν, ὃν κρατοῦν, καὶ ὃν ἀναχω- 

ροῦν, καὶ ἐν τῷ ἀπαντῆσαι ἀλλήλοις χρατοῦσιν ἄλληλα, 
καὶ ἕν ἐν τῷ ἄλλῳ σωματοῖ, καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ καταγλαΐζει. 
καὶ γίνονται μία φύσις ἡ πάσας τὰς φύσεις ϑηρεύουσω 

Ἰ καὶ κρατοῦσα, καὶ αὐτὸ τὸ ἕν νικᾷ πᾶσαν φύσιν τὴν τοῦ 30 
᾿ " - , ᾿ 2 ἰώ - ᾿ ͵ 2 

πυρὸς καὶ στοῦ χοος. καὶ ἀλλοιοῖ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐ- 
ψῷ ἣν. , , δες ᾿ Π 2 - - - 

τῶν, καὶ ἰδου λέγω ὑμῖν τὸ πέρας αὐτοῦ. ὅταν τελειοῦ-- 
ἜΝ Ν - ται, γίνεται φάρμακον φονευτὸν ἐν τῷ σώματι τρέχον- 

ὥσπερ γὰρ εἰσέρχεται τῷ ἰδίῳ χρώματι καὶ διέρχεται εἰς 
" ’ ͵ ᾽ Ῥ ᾿ Γ ᾽ 

τὰ σωμάτα. ἐν σῆψει γὰρ καὶ ϑέρμῃ γίνεταε φάρμακον 55 

τρέχον εἰς σιῶν σῶμα ἀκωλύτως. 



Υ. 

ΤΟΥ͂ ΠΟΓΙΏΤΑΤΟΥ ΜΟΝΑ͂ΧΟΥ 
ΚΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ͂ 

ἀναγχαιοτάτη διδασκαλία περὶ σφυγμῶν. 

"" 
ϑαῖυ, ΠΝ ΠΝ ᾿ 

Ογνι. 1. Πιάσον τὸν σφυγμὸν ἅμα τοῖς τέσσαρσι δακεύλοις, 

καὶ σιέσον συμμέτρως, καὶ σφίξον" εἴτα ἄνεσιν. δὸς τοῖς 

δακτύλοις καὶ σπέπτου.- 
2. Πιάσον δὲ μετὰ τῆς δεξιᾶς σοὺ χειρὸς τὴν σκαιὲν 

6 χεῖρα" καὶ ἄρξου ἀπὸ τοῦ λιχάνου, καὶ κατέρχου μέχρε καὶ 
φοῦ μικροῦ δακτύλου, καὶ σκότιει κατὰ σαυτόν. 

8, Καὶ εἰ μὲν κρούει τὸν λίχωανον εἴτε τὸν σιρῶτον 
δάκτυλον, λογίζου ὅτι τὴν κεφαλὴν πάσχει. 

4, Πὶ δὲ τὸν τρίτον, λέγε νεφρούς καὶ τὰ περιέχοντα, 
τοἤγουν ἔντερα, κύστιν καὶ τὰ τοιαῦτα. 
852 ὅ. Αἰ δὲ τὸν δεύτερον, τὸ στῆϑος, τὸν στόμαχον καὶ 

φὰ περιεχόμενα, ἤγουν σπλῆνα. 
6. Εἰ δὲ τὸν τέταρτον, μηρούς, πόδας, ἀστραγάλους. 
Ἴ. Πάλιν ἄρχου ἀπὸ τοῦ λιχάνου" καὶ εἰ μὲν κρούει 

16 μίαν ἐπὶ τοῦ λιχάνου, πονεῖ τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς" εἰ δὲ 
δύο, πονεῖ καὶ τὸ ὄπισϑὲν μέρος" εἰ δὲ τρεῖς, ὅλην τὴν 

δ4 κεφαλήν. 
8. Εἰ δ᾽ ἔλϑοι μίαν καὶ πάλιν τρεῖς, ἐν τῇ κεφαλῇ 

φὸ βάρος" εἰ δ᾽ ἔλθοι δύο καὶ ἕν, πάσχει ὃ ἐγκέφαλος " εἰ 
0 δὲ δὶς καὶ δίς, γίνεται παλπὸς εἰς τὴν κεφαλήν. 

9, Μὲ δ᾽ ἔλθοι δεύτερον, ἤγουν δύο καὶ δύο, ἤγουν 
ἕξ, γίνεται ἦχος καὶ βάρος εἰς τὸ ὥὦτιον. 

᾿ 
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10. δὲ δὲ τρεῖς καὶ πάλιν μίαν, πάσχει τοὺς μυκτή- 
ρας" εἰ δὲ μίαν καὶ πάλεν τοὺς ὀδόντας. 

11. Εἰ δὲ γένηταε διπυλοῦς, ἐπίτονος, πάσχει τὸν γούρ-- 86 
γουρον. 

12. Εϊ δὲ τὸν δεύτερον ἔλθοι μίαν καὶ δύο, πάσχει δ. 
«τὸ στῆϑος" εἰ δὲ μίαν καὶ τρεῖς, τοὺς ἀρμοῦς. 

18. Εἰ δὲ μίαν, καὶ ἀργῇ, καὶ πάλιν μίαν, πάσχει ὃ 
σπλήν. εἰ δὲ τρεῖς καὶ δύο, πάσχει ἡ καρδία ὑπὸ ὀλιγω-- 
ρίας συχνῆς. 

14. Εἰ δὲ λεπτὰ συχνά, δύσπνοια ἢ στένωσις. 10 
1ὅ., Εἰ δὲ μέγαρν, γέματος, βήξ. εἰ δὲ μέγας, εὔκερος 

καὶ εἰς ὅλους τοὺς δακτύλους εἴτε ἐγρήγορος, τὸ ἧπαρ, καὶ 

χρῇ φλεβοτομιεῖν. 

10. Εἰ δὲ μίαν καὶ δύο καὶ τρεῖς, στομάχου ὀδύνη, 58 
καὶ τὰ περὶ τοὺς νεφροὺς καὶ τὼ τούτους περιέχοντα" εἶ ιτ6 
δὲ τρεῖς, τοὺς γεφρούς. 

17. Εἰ δὲ τὸν τρίτον δάκτυλον κρούει μίαν καὶ μίαν, 
πονεῖ τὴν ῥάχιν" εἰ δὲ μίων καὶ τρεῖς», πάσχει ὅλα τὰ 
ψεφρά. ; 

18, Εἰ δὲ δεύτερον ἐγρήγορον, καὶ ἀργεῖ μίαν, "αν 20 

φὴν ὄρχιν, ἢ πρίσμενος ἔνι. 

19. Εἰ δὲ ἔλθοι ἐκ δευτέρου συχνά, δυσουρίαν ἔχει. 

20. δὲ δὲ δὲ ὅλου πλήττει τὸν δάκτυλον, ἔνε κολικὴ 
ὀδύνη. εἰ δὲ ἀργός, ἀγχόμενος, ἐσοχάδας. 

21. Εἰ δ᾽ ἔλθοι ἀργός, καὶ πάλιν ἀργὸς μίαν καὶ 535 
μίαν, πάσχει τοὺς κωκάλους. : 

22. Εὶ δὲ εἰς τὸν τέταρτον δάκτυλον ἔλϑοι μίαν καὶ 600 

δύο, τζέρμα εἰς τοὺς πόδας" εἰ δὲ δύο καὶ μίαν, πάσχει - 
τοὺς ἀστραγάλους. 

283. Ζέον σε ἀνελϑεῖν εἰς τὸν ἀσϑενοῦντα, καὶ καϑί-- 1 

σαι σύγμῃ μιᾷ εἶϑ᾽ οὕτως κρατῆσαι φὸν σφυγμὸν τοῦ 

ἀρρωστοῦντος ἀκριβῶς. 

24. Καὶ ἐὼν κρούη ἕως τῶν πέντε ἢ ἕως τῶν ἐννέα 
καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὰς δύο ἢ τὰς τρεῖς καὶ εἰς τὰς 
πέντε, ἀποϑνήσκει᾽ εἰ δὲ διαβῇ ταῦτα, ὑγιαίνει. 35 
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02 φὔ; Κράτησον τὸν σφυγμὸν τοῦ ἀρρώστου καὶ εἰ μὲν 
ῥίπτει ἔξω πυκνὰ καὶ πολλὰ ἤγουν ὀψὲ ἀποϑνήσκει. 

236. δὲ δὲ δίπεεε ἔξω δύο, καὶ μίαν ἔσω, ἄχρε δύο 
ἡμερῶν τελευτᾷ. 

5 27. Εἰ δὲ ῥίπτει μίαν ἔξω. καὶ. δύο ἔσω, ἀδυναμίαν 

μὲν ἔχει, ὑγιαίνει δέ. 

8, Εἰ δὲ ἐστι γαληνός, ποϑὲν μὴ δίπτων, εἰς τὸς 

πύλας τοῦ ϑανάτου ἐστίν. 
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ΥἹ. 

π ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

ΠΕΡῚ ΧΥΜΩΝ, ΒΡΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΑΤΩΝ, 

[τῶν τὲ χερσαίων, ἐνάερίων καὶ θαλαττίων, ὅσα τε ἐκ τούτων εἰσὶ τρό- 

φιμα καὶ εὔχυμα, καὶ ὅσα δύσπεπτα καὶ κακόχυμα! ϑ 

Κεφ. α΄. Περὶ εὐχύμων. 

Εὐχυμότατόν ἔστι τὸ ἄριστον γάλα σχεδὸν ἁπάντων, 
ἄριστον δέ ἔστι τὸ τῶν εὐεχτούντων ζῴων, ὅτων ἀμελχϑῆῇ 
πινόμενον εὐϑέως. προσλαμβάνειν δὲ χρὴ τοῦτο πρὸ παν-- 
«ὸς μὲν σιτίου τε καὶ ποτοῦ καὶ μηδὲν ἕτερον μετ᾽ αὐτοῦ 10 

συνεσϑίειν, ἕως ὧν πεφϑῆ καὶ διαχωρίσῃ κάτω. Καὶ γὼρ 
εἰ χαὶ μικρὸν οὕτινος προσμιγῆ, τοῦτο αὐτό τε διαφϑ εί-- 
θδται καὶ τὸ ἐπ᾿ αὐτῷ προσληφϑέν. Καλὸν οὖν πρωΐας 
σίνειν τοῦτο, εὐθύμελκτον χαὶ ἀσιτεῖν ἐπ᾿ αὐτῷ ἡσυχῆ 
“περιπατοῦντα. Κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν κινεῖ τὴν κοιλίαν, καὶ τ0 
μετὰ τοῦτο τρέφει κάλλιστα καὶ οὐκέτι διαχωρεῖ, ἀλλὰ καὶ 
ἵστησι τὴν γαστέρα. Μετὰ δὲ τὸ γάλα εὔχυμά εἶσι τὰ 
ωὰ τὰ τρομητὰ καὶ δοφητὰ τὼ τῶν ὀρνίϑων, χείρονα δὲ 
τὰ τῶν χηνῶν. Κρέατος δὲ πρὸ πάντων, ὄρνιϑος καὶ 
φασιανῶν καὶ οἱ ὄρχεις τῶν ἀλεχερυόγων. Καὶ ἀπὸ τῶν 30 

λοστῶν πετωμάτων, πέρδικος, ταγηναρίου" «τεριστερὸὶς δὲ 

φεῦγε, κίχλας δέ, κοσσύφους; καὶ τῶν μικρῶν στρουϑίων, 
ἐν οἷς εἶσὶ καὶ οἱ τρωγλῆται. σκληρότερα δὲ τούτων καὶ 
δυσπεπτότερα καὶ εὐρωδέστερα, τὰ τοῦ ταῶνος. ΓΕτι δὲ 
τούτων σχληρότερα τὸ τῆς τρύγονος καὶ τῆς φάσσης καὶ 29 

τῆς νήσσης καὶ τοῦ γεράνου. Περιττωματικώτερα δὲ τού-- 
ΗΠ, 17 
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φων τὸ τῶν χηνῶν καὶ τῶν κύκνων καὶ ὠτίδων. Τούτων 
δὲ αὐτῶν εὐχυμότερά εἶσε τὰ τῶν ἔτι αὐξανομένων ἤγουν 
τὰ τρυφερά᾽ βλαβερὰ δὲ τὴ παλαιὰ καὶ τὰ νεογενῆ. Τού- 
φψων δὲ αὐτῶν κάλλιστα ὄρνιϑες καὶ στδριστεραὶ αἱ κατ᾽ 

5 ἀγρὸν διαιτώμεναι, καϑόλον δὲ τὰ γεγυμνασμένα καὶ τὸ 

ξηροτέραις τροφαῖς χρώμενα καὶ τὰ καϑαρὸν καὶ λεπτὸν 
εἰσπινέοντα τὸν ἀέρα, βελτίω τῶν ἐναντίων εἰσί, τουτέστι 
τῶν ὑγροτέραις τροφαῖς χρωμένων καὶ τῶν ἀγυμφνάστων. 
Τῶν μέντοι φοιούτωψ αἱ μάλιστα μαλακὴν ἔχουσαι φὴν 

10 σάρκα καὶ εὔϑρυπτον. καὶ εἰς κόρον ἐσϑίειν, τῶν δὲ ἀλ- 

λων φειδομένως. Τὼν δὲ πεζῶν αἱ ᾿ἔριφοι, τῶν ἄρνίων 

κρείττονες, βλαβερώτερα δὲ τὰ μετὰ «ὁ δέρμα ἑψόμιενα. 
᾿χϑύων δὲ οἱ πελάγιοι καὶ “ετραῖοι, ἐν οἷς ἐστι καὶ ὁ 
ἐκεῖθεν κρατούμενος κέφαλος καὶ ὁ λαύραξ, ἔτι δὲ καὶ τὰ 

15 σελάχια καὶ κωβίδια καὶ γαλεοί. ᾿Εφεξῆς δὲ τούτων, πλὴν 
᾿ὅτι σπληρότεραι, αἱ μεγάλαι τρίγλαε, μὴ ἔχουσαί τι βρω- 

μῶδες κατὰ τὴν γεῦσιΨ, μηδὲ εἰς τὰ ἐντόσϑια τούτων 
ἔχουσαι βοτάνην. Μέσον δὲ εὐχύμων καὶ κακοχύμων εἰσὶ 
χιϑαργσί, «καὶ βούγλωσσος,, καὶ ψισίον, καὶ καϑόλου τῶν 

0 ἐχϑύων κάλλιστοι, ὅσοι μήτε γλιοσχρότητά τινὰ μήτε ἀη- 
δίων ἔχουσι. κατὰ τὴν γεῦσιν. Τῶν δὲ πεζῶν ξῴων αἱ 
σάρκες τῶν «ρυφερῶν χοιριδίων, οἷον τὰ ἐνιαύσιω. καὶ 
μήπω σὴν δίαιτων πληρώσαντα καὶ τὰ μαστάρια καὶ οἱ 
σιόδες [καὶ τὼ ὠτία], Τούτων δὲ χείρονα αἱ ῥῖνες καὶ τὰ 

9. ὥὦφα. 1 ων ἀγρίων ζῴων ἡ σὰρξ εὐχυμοτέρα τῆς τῶν ἡἠμιέ- 
θων. ἄρτος καϑαρὸς καὶ χαλῶς ἐσκευασμένος, χονδρος, 
ἤγουν οἰτινος ἁδρομεριῶς ἀληλεομένος, κριϑαὶ ἀπολεπι- 
οϑεῖσαε. καὶ καλῶς ἑψηθϑεῖσαι. Τῶν δὲ ὀσπρίων κύαμοι. 
Ἴων δὲ ὁπωρῶν σύκα ὠριμα καὶ σταφυλαὶ ὠριμοι, κρε- 

30 μασϑεῖσαι, ἐπ᾽ ὀλίγον, ἰσχάδες ταχυὶ “μὲν πεφϑεῖσαι εὐχυ-- 
μοι, χρονίσασαι δὲ ἐν τῇ γαστρὶ κακόχυμιοι γίνονται. 

Μοτὺὰ δὲ καρύων ἐσθϑιόμεναι, κάλλισται. Ὅσοι δὲ μυξτά 
φψινὸς ἄλλου τῶν ἐδεσμάτων ἐσϑίουσε τὰ σὕὔκα καὶ τὰς 

ἰσχάδας ἰσχυρῶς βλάπτονται. κάστανα οὐ κακόχυμα" ἐπ 
36 διωλειμυμαάτων δὲ λαμβάνειν πιστάκεα καὶ ἀμύγδαλα. Τὼν 

δὲ λαχάνων μαϊούλιον, καὶ μετ᾿ αὐτὸ ἐντύβιωα, μαλάχη, 

κολόκυνϑα ἐκζεστή, ὅταν μη ἀπεπτηϑῆ. (Τῶν δὲ οἴνων 
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οἱ εὐώδεις καὶ εὔποτοι. ᾿Βμφράξεως δὲ συμβαινούσης, 

λαμβάνειν δεῖ τοῦ ὑδρογάρου τὸν ζωμὸν καὶ τῶν οἴνων 
φοὺς λευκοὺς καὶ λετιτοὺς καὶ σχκόρδα καὶ κρομίμυα ἐκ- 
ξεστά, καὶ εἰσαρτύματα μάλιστα κατὰ χειμῶνα, πέπερι 

καὶ ὀρίγανον καὶ ϑρούμβον καὶ βλισχούνην καὶ σίνητει εὖὔ- 5 
ζωμον, σέλινα, στετροσέλινα, ῥδεφάνια, ἡδύοσμον, πεντάρ- 
φυμα;, ἄνηϑον, κύμινον, ἄνισσον, δαυπία, στήγανον " ταῦτα 
σύντα ἀρτύματα ἔχεε τῶν εἰρημένων τροφῶν. 

ἌΚεφ. β΄. Ὅσα εὔπεπτα. 

"ἄρτοι καλῶς σκευασϑέντες τουτέστιν οἱ καλῶς μια- 19 
λαχϑέντες ἐν τῇ ζυμώσει καὶ ὁμαλῶς ὀπτηϑέντες καὶ ἁλῶν 

, ’ ᾽ ὧν ΡῚ , - Ὗ [ 

συμμέτρων δηλονότι αὐτοῖς ἐμιβληϑέντων. “ὼν ἰχϑύων 
᾿; , ’ - 

οἵ πετραῖοι πάντες, κωβίος, νάρκη, τρύγων" ἅπαν τὸ γέ- 

ψος τῶν πτηνῶν. ᾿Ορνίϑων ἡ σάρξ, οἷον πέρδικος, ταγη-- 

γαῤίου, οὐ καλή" περιστερᾶς, ἀλεκτορίδων, καὶ ἀλεκερυό- 15 
ψωὼν μηκέτι φασιανῶν, τὰ πτερύγια τῶν χηνῶν, εὔπεπτα 

᾿ ῳ Ἂν ᾿ , ᾿», - -- ᾿ ᾿ 3 

καὶ μᾶλλον τῶν ἀλεκτορίδων ἤγουν τῶν ὀρνίϑων. Καὶ 

καϑόλου κάλλιστα τὰ τῶν λιπαρῶν καὶ νέων πτερύγια, 
- -» [ - 

χείριστα δὲ τὰ τῶν ἰσχνῶν καὶ γεγηρακότων, τῶν σιτεὺ- 
ϑέντων διὰ συρογάλακτος, χηναρίων τὸ ἧπαρ καὶ τῶν "Ὁ 
ὁμοίως τραφέντων τῶν σπενεινῶν οἱ ὄρχεις. Καάλλιον δὲ 
«τῶν βοῶν εἶσι τὰ μοσχάρια καὶ τῶν αἰγῶν τὰ ἐρίφιὰ καὶ 

φούτων αὐτῶν ὅσα βόσκεται ἐν ξηροῖς τόποις, ὠὰ τρο-- 
τ « , “ “» Γ ἐν 

εἰητὰ καὶ ῥδῥοφῆτα. αρουλλιον, ἔντυβα, μαλαχῇ; κολο- 

κύνϑα ἐχζεστή, ὅταν μὴ ἀπεπτηθϑῆ" τὸ κάρυον τοῦ λεπτο- 55 
καρίου εὐπεπτότερον καὶ οἱ γλυκύτεροι οἶνοε ἔμπροσϑεν 
σινόμενοι παρὸ τοὺς αὐστηροὺς κάλλιον, ἥκιστα δὲ τὸ 

ς ᾿ - 

ἡδέως ἐσϑιόμενον, εὐπεπτότερον τοῦ ἀνηδύντου. 

Κεφ. γ. Ὅσα δύσπεπτα. 

Ἄϊγεια, βόεια, ἐλάφεια κρέη, χεῖρον δὲ τούτων τὰ Ὁ 
τράγεια, ἐφεξῆς δὲ τῶν κριῶν, εἶτα τῶν ταύρων. Καὶ τὰ 
παλαιὰ δὲ ζῷα δύσπεπτα πάντα, κοιλία δύσπεπτος, ἔν- 

τερα, μήτρα, καρδία, ἥπταρ, ὦτα, οὐραί, νεφροί, σπλάγχνα 
πάντα, ἐγκέφαλος, μυελοὶ καὶ τῶν τελείων ζώων οἱ ὄρχεις, 

χῆνες πλὴν τῶν πτερυγίων, φάσσαι, κίσσαι, κίχλαι, κόσσι- 3» 
175 
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φοι, καὶ ἡ τῶν μικρῶν στρουϑίων σὰρξ σκληροτέρα, καὶ 
ἔτε μᾶλλον τρυγόνος καὶ νήσσης, καὶ πλέον ἡ τοῦ ταῶνος 
καὶ ἡ τῶν ὠτίδων. ΑἹ κοιλίαε πᾶσαι τῶν πτηνῶν δύσ- 
στεσιτοι, κοχλιοί, ὀξύγαλα, τυρὸς παλαιός, κογχύλια, ἀστα- 

ὅχοί, πάγουροι, πκαρκῖνοι, καραβίδες, καρίδες, ὀκταπόδια,. 

σηπίαι, μοσχίται, καλαμάρια, βάτοι, λειόβατοι, δῖναι, δρά- 
κοντες, κοκύλια, σχορπίδιω, τρίγλαι, ὀρφοί, φαγρία, φὰ 
ἐκζεστὰ καὶ ὀπτοὶ καὶ τηγανιστά, σιτάριον ἔκζεστόν, φάβα, 
αὖχος, λωβοὶ τῶν φασουλίων καὶ αὐτὰ τὰ φασούλια, λά- 

το ϑύροι, ἐρέβινϑος, ὀρίξιν, λουπηνάρια, κεγχρίς, φακή, σι- 
σάμιον, κάστανα, μῆλα καὶ ἄπια καὶ σῦκα, σούρουβα, 
ἄγουρα, σταφυλὴ ὕξυνος, φοίνικες, ξυλοκέρατα, κίτρον 
συλὴν τοῦ φλοιοῦ, γόγγυλον ὠμότερον, βολβοὶ οἱ ὠμότε- 
ροι, δαυκὶς καὶ πᾶσαι αἱ ῥίζαι τῶν λαχάνων, καὶ αὐτὰ τὰ 

1ι5 λάχανα» πλὴν μαρουλλίου καὶ ἰντιβίου.: ὧν οἴνων οἱ 
- ᾿ μ ε παχεῖς καὶ νέοι δύσπεπτοι, καὶ ὕδωρ πάνυ. 

! 

Κεφ. δ', “Ὅσα εὐστόμαχα καὶ ῥωστικά, 

Φοίνικες οἱ στυφότεροι, μῆλα, κυδώνια, ἐλαῖαι ἄσπραι, 
κολυμβάδες, καὶ πλέον τούτων αἱ μετὰ ὄξους συντιϑέμιε- 

2 ψαι, σταφίδες αἱ στύφουσαι, σταφυλαὲ αἱ ἐν σταφύλοις 
ἀποτιϑεμέναι, κάρυα μετὰ ἰσχάδων, κινάρα, σίνησοι, δε- 
φάνια, γογγύλια ἐκξεστὰ ἰσχυρῶς ἑψημένα, κάρδαμνα ἐλαιο- 
δάφνια, βολβοί, οὗτοι δὲ καὶ ὄρεξιν ἐμποιοῦσιν, κάπαρις, 

τοῦ κίτρου τὸ δέρμα, ὡς βοήϑημα λαμβανόμενον, οἶνος 
2 ὀστυφής, εἷς βοηϑήματος δὲ λόγον παραλαμβάνεται, ὡς 
εὐστόμαχα, ἀψίνϑιον καὶ ἀλόη. 

Κεφ. εἐ. Ὅσα κακοστόμαχα. 

Σεὔύτλον ὡς καὶ δρασμὸν ἐμστοιεῖν", ὅταν σπιλεῖον βρωϑῇ, 
γογγύλιον ὠμότερον κακοστόμαχον, ὥσπερ τὸ καλῶς ἑψημένον 

30 εὐστόμαχον, βλῆτα, χρυσολάχανον, ἐὼν μιὴ μετὰ ὄξους καὶ 
γάρου καὶ ἐλαίου φαγωθϑῇ, τήλη, σήσαμον, γάλα ψυχρόν. 
τοῖς μὲν ψυχρὸν ἔχουσι τὴν κοιλίαν ὀξύδα ποιεῖ. τοῖς δὲ 
ϑερμὴν κνισοῦται. βλαβερὸν δὲ καὶ τοῖς “πυρέσσουσιν. 
σπεπώνια μη) καλῶς πεφϑέντα χολερικοὺς ἀποτελεῖ. καὶ γὰρ 

36 καὶ πρὶν διαφϑαρῆναι εἰς ἔμετον ἐπιττήδεία εἶσε καὶ πλείω 



, 
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βρωϑέντα, ἐὰν μή τις αὐτοῖς τι τῶν εὐχύμων ἐδεσμάτων 
ἐπιφάγῃ. ἐγκέφαλος πᾶς κακοστόμαχος καὶ δἰς ἔμετον σταρ-- 
ορμῶν, ὥσπερ καὶ ὁ τῶν ὀστῶν μιυελός. οἶνος ὁ μέλας 
καὶ στυφής, εὐχόλως ὀξίζει καὶ εἰς ἔμετον ὁρμᾷ, καὶ ὃ 
παλαιὸς καὶ ὁ γέος. 8 

Κεφ. ς΄. Ὅσα ῥύπτει, τέμνεν καὶ ἐκφράττευ. 

Κριϑή, τῆλις μηλοπέπων, σταφίδες γλυκεῖαι, φάβα, 

ἐρέβινθοι, καὶ μᾶλλον οἱ μέλανες, κάπαρις, καὶ μάλιστα 
δ ὀεϑαλοοῦ ἢ ὀξελαίου ἔβπροσϑεν ἐσϑιομένη, σεύτλου 

ὁ χυλός, καὶ αὐτὸ τὸ σεῦτλον, ὅταν μετὰ σινάπεως ἢ ὄξους τὸ 
ἐσθίεται, λάπαϑον, βολβοί, κρόμμυα καὶ σκόροδα καὶ 

πράσα καὶ ἀμπελόπρασα" ἑψηϑέντα δὲ δὶς ἢ τρὶς ἀπο- 
«ἰϑεται τὴν δριμύτητα, λεπτύνει δὲ ὁμοίως τυρόγαλα, 
οὕὔκα ῥύπτει" διὸ καὶ ψαμιμώδη οὖρα πολλάκις τοῖς ψεφρι- 

σικοῖς ἐσϑίουσι ταῦτα ἐκκρίνεται, ἰσχάδαι, ἀμύγδαλα, σι- τ5 

στάκια, κράμβη, μέλι, ὀξύμελε, οἱ λεπτοὶ τῶν οἵγων, ἐὰν 
δὲ ψυχροὶ τυγχάνωσιν οἱ χυμοί, ἔστωσαν καὶ παλαιοὶ ὑδα- 
φτώδεις οἶνοι. ι 

Κεφ. ζ. “Ὅσα ἐμφράττει, 

Γάλα τὸ ἔχον ὀλίγον τυρόγαλα οὐκ ἀσφαλές ἐστι τοῖς 50 
ἐν αὐτῷ πλεονάζουσιν ὡς βλάπτειν καὶ νεφροὺς καὶ λί-- 
ϑους ποιεῖν, ἐμφράττει δὲ καὶ τὸ ἥπαρ, ἰσχάδες καὶ σύκα 

μετὰ τὴν τροφὴν λαμβανόμενα τῷ λόγῳ τῶν γλυκέων ἐπὶ 

τῇ τροφῇ λαμβανόμενα ἐμφράττει, μιγνίμενα δὲ ὑσσώπῳ 
ἢ ὀριγάνῳ ἢ πέπερι. καὶ ἔμπροσϑεν ἐσθιόμενα οὐ μικρὸν 25 
ὄφελος ἔχουσιν. τὸ δὲ εὐχρατόμιελε ἀνεπιτήδειον τοῖς κα- 
κοσσλάγχνοις, φοίνικες οἱ χλωροὶ καὶ ὅσα διὰ ἰτρίων καὶ 
σεμιδάλεως σκευάζεται, ἐμιφραντικὰ καὶ σπληνὸς αὐξητικὰ 
καὶ λίϑων σποετικά. ὁμοίως καὶ ἀλευραίαι μετὰ γάλακτος 
καὶ οἶνος ὁ γλυκὺς ἐμφράντει καὶ τοὺς ὄγκους τῶν σπελάγ- 30 
χνων αὐξάνει. 

Κεφ, ἡ. Ὅσα ὑπάγει γαστέρα. 

Φακῆς τὸ πρῶτον ἀπόζεμα ἐν τῇ ἑψήσει, καὶ κράμι-- 
« , ἰ Ε] , ΄ 

βὴης ὁμοίως, καὶ μάλιστα ἀρτυόμενα δὲ ἐλαίου καὶ γάρου. 
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φῶν ὀστρακοδέρμων ὃ ζωμὸς οἷον ἀστακῶν, καὶ σταγού- 
ρων καὶ τῶν ὑμοίων. εἰ τὸ ἀφέψημα δι’ ἐλαίου καὶ πεπέ-- 
ρεὼς καὶ γάρου οἷς εἴρηται πίοι, εὔλυτον ἕξει τὴν κοιλίαν. 
ἀλλὰ καὶ τῶν ϑαλασσίων ἐχίνων, καὶ τῶν κογχυλίων οἱ 
ζωμοί, καὶ τῶν παλαιῶν ἀλεκτρυόνων ὑπάγουσι τὴν κοι- 

λίαν. ἄρτοε μηβαροὶ διὰ τὸ σιλεῖστον μετέχειν πιτύρων. 
φήλεως ὁ ζωμὸς ἑψηϑεὶς μετ μέλιτος, καὶ λαμιβανόμι--: 
γος, ἐπιτήδειός ἐστιν εἰς τὸ ὑπάγειν ἅπαντας τοὺς ἐν τοῖς 
ἐντέροις μοχϑηροὺς χυμούς, ὀλίγον δὲ εἶναι χρὴ τὸ μιε- 

τογνύμεγον μέλε, ἵνα μὴ δακνῶδες γένηται" ἐλαίαε κολυμ-- 

βάδες μετὸ γάρου πρὸ τῶν σιτίων ἐσϑιόμεναι, τυρόγαλα 
; , , 32." ΕῚ ς ᾿ ᾿ 

μετὰ μέλιτος καλλίστου ὀλίγου, εἰ δὲ ἠπατικοὺς βουλῇ 

σοιῆσαι τουὺῖςς χολικούς, οὖς εἴπομεν, ἅλας περισσότερον 
ὄμβαλλε. τὰ νέω τῶν ζῴων πρέω τῶν παλαιῶν μᾶλλον 

1 ὑπάγει καὶ τὰ ἄκρη τῶν μελῶν. ἀπὸ δὲ τῶν ἰχϑύων 
ψάρκη καὶ τρυγῶν μετρίως ὑπάγει, σεύτλον, λάπαϑον; ψεα- 
οῦὺς τυρὸς μετὰ μέλιτος, χρυσολάχανον, βλῆτον, κολύ- 

κυγϑα, πέπονες, σὔκα, ἰσχάδαι, σταφυλαὶ γλυκεῖαι, ὅταν 

ἦσιν ὑγραί, συκάμινα, καϑαρὰ μὲν ἐμπεσόντα τῇ γαστρὶ 
0 καὶ πρῶτα ἐσϑιόμενα, ὑπάγει τὴν γαστέρα. ἐσϑιόμενα δὲ 

ὕστερον ἢ καὶ κακοχυμίαν εὑρόντα ἐν τῇ γαστρὶ διαφϑιεί-- 
ρέται. ὡσαύτως καὶ ἡ κολόκυνθα τοῦτο «ποιεῖ, τὸ κάρυα 
τὰ χλωρὰ καὶ τῶν ξηρῶν τὰ ἀποβεβρεγμένωα ἐν ὕδατι καὶ 
ἀπολεσισϑέντα, δαμάσκηνα τὰ ὑγρὰ καὶ τῶν ξηρῶν τὰ εἰς, 

95 εὐκρατόμελε ἀποβεβρεγμένα, πλέον ἔχουσε τοῦ μέλιτος, 
κἂν μόνα τις καταφάγῃ, κἂν δὲ ἐπιρροφήσῃ καὶ ἀπὸ τοῦ 
εὐχρατομέλιτος πλεὸν ὑπάγῃ, ἢ γλυκὺν οἶνον ἐστισοίῃ, 

καὶ μὴ εὐϑέως ἀριστήσει [ἀλλὰ διαλιπεῖν τινα χρόνον]. κε-- 
ράσια ἁπαλά, βερίκοκκα, ῥοδάκινα ἁπαλὰ καὶ πάντα τὰ 

30 ὑγρὰ καὶ ὑδατώδη πρὸς τὸν ἐπιτηδείως ἔχοντα τὴν γα- 

39 

στέρα εἰς τὴν κάτω διαχώρησιν. καὶ διὰ τοῦτο μέσῃ πώς 
ἐστιν τῶν τοιούτων ἐδεσμάτων ἡ ὕλη, διὰ τὸ μηδεμίαν 

αὐτοῖς ὑπάρχειν δριμείαν ἢ νιτρώδη ποιότητα. μουστάριν, 
ἀλλὰ καὶ οἶνος γλυκὺς ἐπιτηδείως ἔχεε πρὸς αὐτὰς ὅσα 

ἐπέχει γαστρός. : 
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Κεφ. θ΄. “Ὅσα ἐπέχει γαστέρι. 

Φοίνικες οἱ στυφότεροι, οσταφίδες αἱ στύφουσαι, συκά- 

«νὰ τὸ ὦριμα, θάεξινα, ὁ δὲ τῆς λαγεινίδος καρπὸς πλέον, 
«ιυρσινόκοκκα τὰ ἄγρια, προὔμνα, μῆλα τὰ σεύφοντα, τὸ 
δὲ πολ μδτὰ δριμύτητος κινεῖ τὴν γαστέρα: 'φαῦφὰ ὁ 

παὶ ἐπὶ ῥοϊ δίων, καὶ ἀπιδίων νόμιζε λέγεσϑαι. τὸ γάλα ἐάν 

φις αὐτὸ ἑψήσῃ ὡς δαπανηϑῆναε τὸ συρόγαλα, ἀστακοί, 
σάγουροι, καρίϑαι, καραβίδες ἐὼν ἑψήσῃ, αὐτὰ καὶ κενώσῃ 
τὸ ὑγρὸν αὐτῶν, κρατεῖται τὴν κοιλίαν, ὥσπερ καὶ τῶν 

ὀστριδίων καὶ μυδίων καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς, ἢ σάρξ. φονὴ 
δὲ καὶ κράμβη δὶς ἑψηϑεῖσαι ἐπέχουσι τὴν κοιλίαν, ἵνὰ 

μετρίως μὲν ἑψηϑῆ, εἴτω τὸ ὕδωρ ἀποχυϑῆ, καὶ ἐμβάλης 
αὐτὸ ἐν ἑτέρῳ ϑερμῷ, καὶ ἰσχυρῶς ἑψήσας, ἕως ἀπαλὰ 
γένωνται, ἔλυμεν, ὀρίζιν, ἐλίμην, κέγχρος, τὰ τηγάνου, λα- 

γωοῦ κρέατα, οἶνος στυφὴς καὶ ξανϑός. 

Κεφ. ἐ. “Ὅσα κακόχυμα. 

Τῆς κακοχυμίας οὐχ ἕν εἶδός ἐστιν. τὸ μὲν γα φλε- 
γματικώτερα τυγχάνει, τα δὲ χωλοδέστερω, καὶ ἄλλα με- 
λαγχολικώτερα. ἀπέχεσϑαι δὲ χρὴ σ΄άντων τῶν κακοχύμων 

ἐδεσμάτων, κὰν εὔπεπιτά τισιν ἢ" ἐν τῷ χρόνῳ γὰρ κακπκοχυ-- 
μία ϑησαυριζομένη ἐν ταῖς φλεψίν, ἜΦΥΝ ἀφορμῆς ὁλί- 
γῆς εἰς σῆψιν ἐπιλάβηται, πυρετοὺς χαλεποὺς ἀπεργάζε- 
ται. ἔστε δὲ κακόχυμα τὰ δέ" τῶν σιροβάτων ἡ σὰρξ καὶ 
φῶν αἰγῶν ὁμοίως μετὰ δριμίτητος, ἡ δὲ τῶν τράγων 

χειρίστη, ἐφεξῆς δὲ ἡ τῶν κριῶν , ἔπειτα τῶν ταύρων, ἐν 
πάσῃ δὲ “παλαιὼ χείριστα. τὧν λαγώων ἢ σὰρξ αἵματος 

μέν ἐστιν ϑγϑυίξον γεγνητική. βϑελτίονος δὲ εἰς εὐχυ- 

μίαν, βοὸς καὶ προβάτου" κακόχυμος δὲ καὶ ὁ τῶν ἐλά- 

φων νεφρὸς καὶ οἱ ὄρχεις τῶν ἐπὶ σελέον ηὐξημιένων ζώων 
σιλὴν τῶν ἀλεκτρυόνων ἐγκέφαλος, ὃ τῆς ῥάχης μυελός, Ὁ» 

10 

Ὁ 

20 

9 

Ξ μ“ κι ᾿ Ἂ 3.4.» φ “ ’ 
στύλήν, τὸ δὲ ἧπαρ ολίγον κακοχυμότερον «τοῦ χοιρείου. ᾿ 

Γ ᾿ - , ᾿ 

πάντα τὰ σπλάγχνα τῶν ζῴων κακπόχυμα, φὰ τὰ τηγα- 
’ ᾿ ψ κ᾿ ς 

γιστά, τυροὶ παλαιοὶ βολῖται, ἀμανῖται, τῆλις, φακή, τὐφή, 
»“ ι ᾽ Ἃ ᾿ , Γ βρώμος" ἡ δὲ ὄλυρὰα μέσον ἐστὶ σίτου καὶ τύφης καὶ βρώ- 

μου, ἐλίμνην, κέγχρον καὶ ὅσα τοιαῦτα; οὐκ εὔχυβα: 7ῶὧν 35 
Ἴ , ’ ’ ΕΣ ; 

δὲ ἐχϑύων δρωκόντιον κοκύλιον, γαλαιώψυμοι, σκορτοίοι, ὀρφοί, 
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τρίγλαι αἱ τὰς καρίδας ἐσϑίουσαι, καὶ οἱ μεγάλοι τῶν 
ἐχϑύων καὶ τὼ ὀπωρινὰ πάντα. σῦκα δὲ ὀλίγον τῶν ἄλλων 

κακόχυμα, καὶ αἱ σταφυλαὶ ὁμοίως. κακόχυμοι δὲ καὶ 
ἰσχάδαι τοῖς ἐν. αὐταῖς πλεονάζουσιν, ἀπείδια, ἄγουρα, 

δ κιγάραι καὶ μᾶλλον ὅταν σκληρότεραι γένωνται, σπεστώγια " 
ἡ δὲ κολόχυνϑος τούτων μέν ἐστι κάλλιον, ἐὼν καλῶς πεφϑῆ" 
ξὼν δὲ ἀποπεφϑῇ, κακόχυμος γίνεται. Τῶν δὲ λαχάνων 
οὐδέν ἐστιν εὔχυμον, μέσων δὲ τῶν εὐχύμων καὶ κακοχύ- 
μῶν ἐστὶν τὸ μαρούλιον καὶ τὰ ἴντιβα καὶ μετὼ ταῦτα 

10 μαλάχῃ, εἶτα χρυσολάχανον, καὶ χοιροβόταγνον, καὶ βλῆ- 
τον καὶ λάπαϑον. αἱ δὲ ῥίζαι τῶν λαχανωδῶν φυτῶν κα- 
κόχυμοὲ εἶσιν. ὅσαι δριμεῖαε οἷον κρόμμυα καὶ πράσα καὶ 
σκόροδα, καὶ κραμβίου ὁ καυλός, καὶ δαυκία, γογγύλιον τὸ 
ειἢ ἐψηϑὲν καλῶς, κράμβη, βολβοὶ καὶ μὴ καλῶς ἑψη- 

1 ϑέντες. τὰ κρόμμυα δὲ καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὸ πράσα καὶ 

ἀμετελόπρασα, δὶς ἐκζεσϑέντα ἀποτίϑεται τὴν κακοχυμίαν" 
παχόχυμα δέ εἶσιν ἐσχάτως τὰ ἀἄγριω λάχανα ἤγουν ἀγριο-- 
μαρούλλια, καὶ ζοχία, καὶ πικρίδες, καὶ τὰ ὅμοια τούτων 
τῶν οἴνων οἱ παχεῖς καὶ δυσώδεις καὶ αὐστηροί. 

0 Κεφ. ια΄. “Ὅσα φλέγμα γεννᾷ. 

Τῶν ζώων τὸὼ νευρώδη μόρια ἤγουν τὰ ποδάρια, τὰ 
δερματα, ἐγκέφαλος, πνεύμων, τῆς ῥάχης ὁ μυελὸς καὶ 
τῶν ἀρνίων ἡ σάρξ, ἀμανιτάρις καὶ ἡ σὰρξ τῶν ὀστρακο- 
δέρμων καὶ τῶν ἀπαλοσάρκων καὶ μῆλα ἀγουρα. 

25 Κεφ. ιβ΄. Ὅσα μελαγχολικὸν χυμὸν γεννᾷ. 

Κρέατα βόεια, αἴγεια, καὶ μάλλον τῶν ταύρων τε καὶ 
τράγων, λαγωοῦ σάρξ, ἀγριοχοίρεια, τὰ παστὰ κρέη τὰ τῶν 
φετραπόδων ζῴων καὶ οἱ σπλῆνές τῶν ζῴων. Τῶν δὲ ϑα- 
λασσίων ἰχϑύων κοχλίαι, τῶν δὲ λαχάνων κράμβαε καὶ τῶν 

80 δένδρων οἱ βλαστοὶ δ ἄλμης ἢ καὶ ὀξάλμης συντιϑέμε-- 
γοι. τῶν δὲ ὀσπρίων ἢ φακή ἔστιν μελαγχολικώτερον 
ἔδεσμα καὶ μετὸὺ αὐτὴν οἱ πυρῖταε τῶν ἄρτων καὶ οἱ ἐκ 
τῆς τύφης καὶ κέγχρου καὶ ἐλιμίου καὶ βύκον. τῶν δὲ οἴ- 
ψῶὼν οἱ παχεῖς καὶ μέλανες. 
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Κεφ. ιγ΄. Ὅσα χολὴν γεννᾷ. 

Ξυλοκέρατα, καὶ κινάρια, καὶ τὸ μέλε ἐκχολοῦται εὐ- 
κόλως κατὰ τὸ ϑερμὰ σώματα, καὶ οἱ γλυκεῖς οἵνοι. 

Κεφ. ιδ', Ὅσα γλίσχρους χυμοὺς γεννᾷ. 

Οἱ σεμιδαλίταε ἄρτον καὶ αὐτὴ ἡ σεμίδαλις καὶ τὰ 
τραγανὰ μόρια τῶν ζῴων, ὀστᾶ, ὠτία, καὶ τὰ μυτία καὶ 
σιδρὶ τὰ χείλη, καὶ τὸ χοίρειον κρέας τὸ χλωρόν, καὶ τὸ 
φῶν ἀρνίων, τὸ σησάμιν καὶ οἱ βολβοὶ τὰ τετράγγουρα 
καὶ οἱ λιπαροὶ φοίνικες. 

Κεφ. εἰ. ὕοσα ὠμοὺς χυμοὺς γεννᾷ. ' 10 

Οἱ χλωροὶ φοίνικες, δίζα τοῦ γογγυλίου," ὅτων πελεο-- 
ψάσῃ τις ἐν αὐτῇ, ἡ σὰρξ τῶν ὀστρακοδέρμων τῶν σκλη- 
ροσάρκων, ἀποβαλοῦσα τὸν ζωμὸν ἐκ τῆς πολλῆς ἑψήσεως, 

καὶ τὸ μαλάκια καλούμενα, οἷον ὀχταπόδια, σηπίαι, καλα-- 
μάρια, μοσχίται, καὶ τὰ μεγάλα ὀψάρια, ὡς ϑύναι, σαυ-- 15 
θροί, ξιφίαι. τῶν δὲ ζῴων τὸ μέρη, κοιλίαι, ἔντερα, μήτρα, 
ὀξύγαλα, τυροὶ ἁπαλοὶ, λουπηνάρια, σταφυλαί, ὅταν κρα- 

τήσῃ τὴν κοιλίαν, τὰ δὲ αὐτὰ καὶ τοὺς ψυχροὺς εἰκτει 
χυμοῦς. 

Κεφ. ἐς. Ὅσα ἀφυσα. “0 

Κύμινον, λιβυστικοῦ ῥίξα καὶ τὸ σπέρμα, λινόχοκκα, 
Γ ΄ ͵ ᾿ ς« ω » 

παναβοσπερμα, φάβα φρυκτον, βολβοὶ δὶς ἑψηϑέντες ἐν 

ἐλαίῳ καὶ γάρῳ καὶ μετ᾽ ὄξους ἐσθιόμενα, μέλι τὸ ἀπα-- 
φρισϑέν, ὀξύμελι, ὥστε καὶ πνεύματα καταρρήγνυσιν, ἄρ-- 
τοὶ κρίϑινοι. 25 

Κεφ. ιζ. Ὅσα φυσώδη. 

ἩἘρεβίνϑια, λουμπηνάρια, φασούλια, αὖχος, κέγχρος, 
κυάμοι, οἱ χλωροὶ φοίνικες, γάλα, καὶ μάλιστα τὸ ψυχρόν, 
βολβοὶ οἱ ὠμότεροι, μέλε, φὸ ἑψηθέν. φῶν οἴνων οἱ γλ0- 
κεῖς ἅμα καὶ αὐστηροί. σύκων δὲ καὶ μάλιστω σῶν ὠρίμων 30 
καὶ ἰσχάδες. ὀλιγοχρόνιος ἡ ἐμπινευμάτωσις. 
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Κεφ. νη. Ὅσα παχζύχυμα. “Οσὶε δξώδῃ χυμὸν γεννᾷ. 

"Οἱ λειψανάβατοι ἄρτοι, αἱμουστόνοιται, ἱερίν, τὰ «ελα-- 
κούντια, οἷ᾽ λοβοὶ. τῶν φαυσουλίων, τὰ λουπηνάρια, φακή, 
φάβα φρυκχτόν, σισάμην, οἱ κτηνώδεις τῶν ἰχϑύων, σηπίαι, 

ὁ ὀκτάσιοοδες, ὀστρύδια, μίδια, κτένια, «είννες, κηρύκια, χηβά- 
δὲς, σωλῆνες, ἐγχέλιω, κοχλίδια, ἐλάφεια. ρέῃ, αἴγειω, 

βόεια, λάγεια, χοίρδιαν ἧπαρ, νεφροί, ὄρχεις, ἐγκέφαλος τουν- 
ἔστε μυελὸς ὃ τῆς κεφάλης, μυελὸς τῆς ῥάχης,. μαστά- 

ρια. γλώσσαι, γώλα «τὸ ἐπὶ σπτιλέον ἑψηϑέν, τυροὶ σιάντες, 

10 ὀξύγαλα, φὰ ἐκξζεστά, μᾶλλον δὲ τὰ ὀπτὰ σκληρὰ γενόμενα, 
καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ τυγανιστά, κάστανα, βαλάνια, βολβοί, 

γογγύλια, ὕδνω, κώνειον, σύκα τὰ ἀγουρότερα, κίτρου σάρξ, 
ἀγγούρια καὶ τετράγγουρα, μῆλα τὰ μὴ ὠρίμια. τῶν οἵ- 
ψὼν οἱ γλυκεῖς καὶ μᾶλλον τὸ ἕψημα καὶ τὸ μουστάριον. 

15 Ἅεφ. θ΄, Ὅσα πολύτροφα. 

“Χοίρεια κρέη, βοῶν ὁ ἐγκέφαλος, ὄρχεις, καρδία, τῆς 

ῥάχης ὁ μυελός, καὶ πῶς μυελός. τὰ πτερύγια τῶν χηνῶν 
καὶ μᾶλλον τῶν ὀρνίϑων καὶ σπωντοίων τῶν πιετεινῶν αἱ 

κοιλίαι. τῶν ὀστρακοδέρμων τὸ σκληρύσαρκα, οἷον κηρύκια, 

20 χογχύλια, ἀστακοί, πεάγουροι, καρίδαι, καραβίδες, ὀντάσιο-- 
δὲς, σησιίαι, καλαμάρια καὶ τὰ τοιαῦτα, νάρκη; τρυγών, 

βάτοε καὶ λειοβάτοι, καὶ ῥίναι, καὶ τρίγλαι, ὃ σεμιδαλίτης 
ἄρτος, εἶτα ὃ καϑαρὸς ἀλευρίτης, σιτάρην ἑψητόψ, σεμί-. 
δαλις, κύαμοι, ἐρέβινϑοι, φάσουλοι, αὖχος, τήλη, λωβοί, 

25 λουσνηνάρια, κάστανα, φακή, οἱ γλυκεῖς φοίνικες, σταφίδες 

γλυκεῖαι καὶ λιαραί, βαλάγιον, γογγύλιον, βολβοὶ δὶς ἑψη- 

ϑέντες, μέλε τὸ ἀπαφρισϑὲν, καὶ εὐκρατόμξλε τὸ καλῶς 
ἑψηϑέν, οἱ παχεῖς τῶν οἴνων καὶ ῥούσιοι, πλέον δὲ οἱ 
μέλανες καὶ γλυκεῖς καὶ παχεῖς καὶ οτύφοντες. 

30 Κεφ. κ΄. σα ὀλιγότροφα. 

Τὰ ἄκρα τῶν ζῴων, μήτρα, κοιλία, ἔντερα» οὐρώ, 
ὠεία, ἀξούγγιν » καϑόλου πᾶν «ὁ γένος φὧν ὀρνίϑων ὁλι- 
γοτροφότερά ἐστε τῶν τεεραπόδων καὶ σῶν γεγηρακόνων 
ξῴων φῶν ἔτι αὐξανομένων. φῶὧν ἰχϑύων ἡ τροφὴ αἵματός 

386 ἐστε λειυτονέρου γεγγητική, τῶν ὀσυρακοδέρμων «τὸ μαλα- 



ΠῈΣ ΑΙΠΙΜΕΝΤΙΚ. 207 

κόσαρκα, οἷον τὰ ὄστρεια, ἄρτοι κρίϑινοι, ἄρτοι σιτυρίται 
καὶ ῥυπαροί, ἀλλὰ καὶ οἱ πλυτοί, ἄμυλον, βρῶμος, κέγχρος 
καὶ μᾶλλον ἐλίμηψ, ὀρίξιν, φάβα χλωρόν, συκάμινα, 
ἀμύγδαλα, πιστάκια, δαμάσχηνα, ῥοδάκινω, μαξιζώνια, 

βερίκοκκα, ἐλαῖαε μαῦραι, λεσιτυκάρυα καὶ μάλιστα τὰ μ8- ὁ 

γάλα, κάρυα, ζίνζιφα, κράνια, προῦμνα, κάπαρε, σεῦφλον, 

λάπαϑον, ὀξυλάπαϑον χοιροβότανον τὸ καὶ τραῦλον λε- 
γόμενον, ῥάφανον, γογγύλιον » σινάπε, κάρδαμον καὶ οἱ 
ἀσπάραγοι πάντες, δαυκίν" κρόμμυα δὲ καὶ σκόροδα καὶ 
σιράσα καὶ ἀμπελόπρασα ὠμὰ μὲν οὐδὲ ὅλως τροφὴν δί-- τὸ 
δουσι τῷ σώματι, ἑψηϑέντα δὲ δὶς ἢ τρίς, ὀλιγίστην ῥοΐ- 
διω, ἄπια κολόκυνϑος, σταφίδες αἱ στύφουσαι καὶ μὴ λατα-- 
ραΐ: τὼ σὔκα ἔχει τε πολυτροφώτερον, χαύνην δὲ ποιεῖ τὴν 
σάρκα, ὁμοίως ταῖς σταφυλαῖς" ἐλαντον δὲ αἱ σταφυλαὶ 
τῶν σύκων τρέφουσιν. 15 

Κεφ. κα. Οσα περιττωματιχά. 

Φάσσαι, χῆναι «ιλὴν τῶν πτερυγίων σπλάγχνα πάντα, 
ἢ ἧπαρ, σπλήν, νεφρός, ἔντερα, μήτρα, τῆς ῥάχης ὁ μυε-- 
λὸς, τὰ ἐν ταῖς λίμναις καὶ τοῖς ἕλεσι βοσκόμιενα ὄρνεα, 
ἐρέβινϑοι, καὶ κύαμοι χλωροί, τὸ λακτέντα, τῶν προβά- "0 
των ἡ σὰρξ καὶ πάντων τῶν νέων ζῴων καὶ τῶν ἀργῶς 

βιούντων, καὶ τῶν ἰχϑύων οἱ ποτάμιοι καὶ λιμναῖοι καὶ 
οἱ ἐν πόλεε διαιτώμενοι, καὶ πάντα τὰ κητώδη τῶν ἐν 
ϑαλάσσῃ ζῴων. 

Κεφ. κβ΄. “Οσα περιττά, 25 

- Υ͂ - 

Τράχηλοι τῶν ζῴων, οὐραί, πτερύγια, η τῶν ἀγρίων 
- Ψ ’ 

ζῴων σὰρξ καὶ τῶν ἐν ξηροῖς τόποις διαιτω μένων. 

Κεφ. κγ΄. Ὅσα λεπτύνει- 

Σκόροδα, κρόμυα, κάρδαμα, πράσα, σινάσε, στέπερι, 
ὀρίγανον, ἡδύοσμον, ὕσσωπον, βλυσκούνιν, ϑύμος, ϑούμι- 30 
βαι χλωραὶ προσφερύμεναι, εὔξωμα, σέλινα, σεδτροσέλινα, 
δεφάνια, κράμβη, σεὔτλα, σχώλιμον, μάλαϑρον, πήγανον, 
ἄνηϑον, κύμινον, κάπσταρι, ἄνισον, ϑαυκίου σπέρμα, κρε- 

ϑαί, οἱ πευνραῖοε τῶν ἐχϑύων καὶ τῶν ὀρείων ὀρνέων τῶν 
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μικρῶν, "καὶ τὰ ἐν τοῖς ὄρεσι διαιτώμενα τετράποδα, ὄψα- 
ροι, καὶ κίχλαι, καὶ κόσσυφοι, καὶ στέρδικες καὶ οἱ τρωγλῖ- 

φαῖ, καὶ τὼ ἐν ἀμπέλοις εὐρισκόμενα πτηνὰ καὶ αἱ στξρι 

στεραὶ αἱ διαιτώμεναι εἰς τοὺς πύργους. ἐκ δὲ τῶν σελα- 

δχίων ἡ νάρκη καὶ ἡ τρυγῶν τῆς αὐτῆς ἐστε δυνάμεως. τὰ 
βούγλωσσα καὶ τὰ ψισία, τὼ δὲ μεγάλα σφῶν ζῴων καὶ τὰ 
ὄρνδα,, σφάξαντα μετὰ μίαν ἡμέραν ἐσϑίειν, καὶ τὰ παστὰ 
ὅσα εἰσὶ μαλακά, καὶ τῶν ὀπώρων τὰς ὑγροτέρας καὶ εὐ-- 
κοιλίους, ἰσχάδες μετὰ καρύων καὶ σιστακίων καὶ τῶν 

1. ἀμυγδάλων αἱ ὑπόπικροι, μέσαι δὲ πώς εἶσιν αἱ ἐλαίαι" 

τῶν οἴνων οἱ λευκοὶ καὶ λεπτοί, καὶ τὸ τυδύγαλα. χρησιμω- 
φέρον δέ ἔστιν εἰς λεσυτύνουσαν δίαιταν τὸ ὀξύμελι μάλιστα. 

ν Κεφ. κὃ΄. Ὅσα ϑερμαίνει. 

Σιτάριν ἐκζεστόν, καὶ οἱ ὑπ᾿ αὐτῶν ἄρτοι, τῆλις, οἱ 
15 γλυκεῖς φοίνικες, μῆλα τὰ γλυκέα», σισάμην, κανάβεως 

σπέρμα, αἱ γλυκεῖαι τῶν σταφυλῶν, σέλινον, εὔζωμον, 
ῥάφανον : γογγύλιον » σίνησιι, κάρδαμον ᾽ δαύκιν, σκόροδα, 

πρόμυον, πρᾶάσον, ἀμσεελόσιρασον, τυρὸς παλαιός, οἶνος 

γλυκύς, ϑερμύόφτερος δὲ ὁ ξανϑὸς οἶνος καὶ παλαιός. 

30 Κεφ. κε. Ὅσα ψύχει. 

Κριϑαὶ κατὰ πάντας τοὺς τρόπους τῆς ἑψήσεως, 
κίγχρος, ὕδνα, κολόκυνϑος ἐκπζεοτή, πέπωνες, ευηλοστέστωνες; 

ἀγγούρια, τενράγγουρα, : κοχκίμηλα » συχόμορα, καὶ ὄξυναι 
σταφυλαΐ, καὶ αἱ σνύφουσαι τῶν σταφίδων, το στύφοντα 

295 μῆλα, δοΐδια ὄξυνα, μαρούλιον, ἰντύβια, χοιροβότανον, μυρ-- 

σινόχοκχα, ὕδωρ, ὑδατώδης οἶνος, οἶνος ὃ λευκὸς καὶ αὖὐ- 
στηρὸς καὶ παχὺς καὶ νέος. αἰσϑητῶς ψύχει καὶ «τὸ ὄξος. 
μέσα δὲ τῶν ϑερμαινόντων καὶ ψυχόντων εἰσὶν ἄρτοι 

σιλυτοί, ἄμυλον, αἱ οἰνώδεις τῶν σταφυλῶν. 

80 : Κεφ. κς΄. Οσα ξηραΐνευ. 

Φακή, καὶ κράμβη, διὰ τοῦτο καὶ τὴν ὄψιν ἀμβλύ- 
γουσιν, τιλὴν εἰ τύὐχεε ὑγρότερων ὃ σύμπας ὀφϑαλμός, 
ὀλιγώτερον δὲ τῆς κράμβης ὁ καυλὸς αὐτὴν ξηραίνει. τῶν 
δὲ ἄλλων λαχάνων ξηρότερος ὁ καυλός ἐστιν, ῥαφάνια, γ07-- 



θῈ; ΑΙ ΜΕΝΤΙΚ. 269. 
΄ 

γύλια, σίνητει, λιγόκοκκον, ὄροβοι δὶς ἑψηϑέντες καὶ ἀπο-- 
γλυκανϑέντες πολλάκις δὲ ὕδατος ἔδεσμα ξηραντικὸν γί-- 
ψεται, καλλίω δὲ εἶσιν οἱ λευκοὶ καὶ ὅσα ὀπτῶταε καὶ τη-- 
γανίξεται" ξηροτέραν δίδωσι τροφὴν καὶ ὅσα ἀρτύεται διὰ 
οἴνου καὶ γάρου, ξηρότερα τῶν οὐκ ἐχόντων εἰσὶ καὶ ὅσα 9 
διὰ σπερμάτων σκευάζεται ἤγουν ἐν οἷς εἰσέρχεται στδ»-- 
τάρτυμα, καρναβάδιν, βλισκούνιν, καὶ ὅσα τοιαῦτα. 

᾿ Κεφ. κζ΄. “Ὅσα ὑγραίνει. 

Κριϑάριν ἑψημένον, κολόκυνϑα, πέπωνες, μηλοπέπω- 
γες, ἀγγούρια, καὶ τετράγγουρα, καρύδια χλωρά, δαμά- 
σκήνα, συκόμορα, συκάμινα, μαρούλλια, ἰντύβια, χοιροβό-- 

φανὸν, μαλάχη, βλῆτα, χρυσολάχανον ὑγραίνει δὲ καὶ τὸ 
φοῦ μαρουλλίου καὶ τὸ τῆς κωδίας βλῦτα σπέρμα; φάβα, 

καὶ ἐρέβινϑα χλωρά, ὕδωρ. 

Κεφ. κη. Ὅσα εὔφϑαρτα. 

“Ῥοδάκινα, μαζιζάνια, βερίκοκκα καὶ πᾶσαι αἱ ὁσιῶραι, 
ὅταν μὴ ταχέως διαχωρηϑῶσιν, διόττερ προεσϑίειν αὐτὰ 
χρὴ τῶν ἄλλων, οὕτως γὰρ αὐτά τε ταχέως ὑπέρχεται καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὁδηγεῖ. ὕστερον δὲ βρωϑέντα αὐτά τε διαφϑ εἰ-- 
ρέται, συνδιαφϑείρει δὲ καὶ τὸ ἄλλα διαφϑ είρει. 

Κεφ. κθ΄. ἼΟσα δύσφϑαρτα. 

Κογχύλια, κηρύκια, ἀστακοί, καραβίδες, πάγουροι, κα-- 
οἰδες, πίνναι, ταῦτα τοῖς διαφϑείρουσι τὴν τροφὴν ὑπὸ 
κακοχυμίας γινόμενα. ἑψῶντες δὶς καὶ τρὶς ἐν ὕδατε καλ- 

λίστῳ, μετατιϑέντες κωϑαρόν, ὅταν ἤδη τὸ πρότερον ἀλ- 
᾿μυρὸν φαίνεται. 

Κ εφ. Δ΄. Ὅσα βραδύπορα. 

Πάντα ὅσα δὲ ἰτρίων καὶ σεμιδάλεως σχευάξεται βρα- 
δύπορα, φάβα φρασόμιενον, οἱ καϑαροὶ τῶν ἄρτων, φαχὴ 
τοῦ λέπους ἀφηρημένη, ἐγκέφαλος, φῆς ῥάχεως ὁ μυελός, 30 

ἧπαρ, συκότιν, καρδία, ὀπτὰ ὠά, ἐκξεστὰ καὶ ἔτε μάλλον 

τηγαγιοτώ, λουπιγάρια, φασόύλια, σισάμην, βαλάνια, μῆλα, 

10 

15. 

20 
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καὶ ἀπίδια τὰ ἀγουρότερα, εὐλοκέρμϑῶ) οἶνος γλυκύς, καὶ 
ΜΝΩ͂Ν ὃ στρυφφψὸς καὶ τὸ ὕδωρ. 

Κεφ. λα΄, “Ὅσα κεφαλὴν βλάπτει. 

Συκάμινα, βάτξινα, κεδρόκοκκα, κανναβάκοκκα, φοι-- 
Ἄψίκιω, δὔζωμα, τῆλις, λιγόκοκλμον, ὁ ξανϑὸς καὶ αὐστηρὸς 
οἶνος" “καὶ οἱ εὐώδεις δὲ ἅπαντες οἶνοι τῆς κεφαλῆς καὶ 
τῶν ψεύρων ἅπτονται, ὃ δὲ ὑδατώδης οὔτε κεφαλὴν οὔτε 
νεῦρον ἀδικεῖ, γάλα, ᾿δαμάσκηνα » χρόκος, κάρυα, ὃ 
ψέος, οἶνος. κάστανα, πράσα, ΜΌΝ » σκόροδα, φαρχὸς 

1 φουκάς. ͵ 

Κεφ. λλβ,, Περὶ πίστου. Ἶ 

Πίστος, ἢ κέγχρος ὀλιγότροφος καὶ ψυχρόν, ὑὕγραινο- 
μένην δὲ γαστέραν ξηραίνει. ἔχει δὲ τε καὶ δύσπεπτον. 

Κεφ. λ.γ. “Περὶ ὀρύζης. 

16 Ορίξιν ἐτυέχει δὲ τὴν γαστέρα, δυσπεπτότερον δέ ἐστιν 
τοῦ χόνδρου. 

Κεφ. λδ΄. Περὶ χόνδρου. 

ΠῚ , Ὰ εν ᾿" δ ͵ 
Ο λέγουσιν οἱ ἀγθοῖκοι κουρκούτιν καὶ ἀτροφώτερον 

χόνδρος, τὸ κουρκούτην φροφιμόν ἔστιν, φλέγμα δὲ 
0 γεννᾷ, ἐὰν εἰς κόρον αὐτὸ φαγη τις, ἢ καὶ ἀπετιτήσῃ. 

Κεφ. λέ. Περὶ φακῆς. 

Σεύφει τὸ λέπος αὐτῆς. ἡ δὲ σὰρξ αὐτῆς μελαγχολι- 
κὸν γεννᾷ χυμόν, βλάσιτει δὲ καὶ τὸ φῶς εἰς τοὺς ξηροτέ- 
ρους ἔχοντας ὀφϑαλμούς. 

25 ες Κεφ, λε΄, Περὲ κυάμου. 

Κύαμος τὸ λεγόμενον φάβα αἵματος λεπτοτέρου γεν- 
ψητικόν. φυσῶδες δέ ἔστιν ἔδεσμα, χλωροὶ δὲ ἐσϑιόμενοι 
ὑγραίνουσι τὴ σώματα. 

Κεφ. λζ΄. Περὶ ἐρεβίνϑων. 

30 Οἱ ἐρέβινϑοε φυσώδεις εἰσὶ καὶ αὐτοὶ καὶ τρόφιμοι, 
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“ ε ’ - δ ὦ , ΕἸ " , 

ὥσσιερ οἱ κύαμοι, ἐπεγείρουσε δὲ καὸ τὰς εἰς τὰς μίξεις 

χινήσεις, καὶ σπέρματός εἶσε γεννητικοί. ϑρύτοτει δὲ τὸ 
Ἂ ἀπόξεμα αὐτῶν «τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς λίϑους καὶ μώλιστὰ 

οἱ μαῦροι καὶ μικροί. ἐὰν δὲ φρυγῶσιν οἱ ἐρέβινϑοι, ὥσπερ: 
ΓᾺ Φ » 4 
καὶ οἱ κύαμοι, καὶ τὴν, κοιλίαν ἐπέχουσι καὶ “φροφιμόφεροι ὁ 
γίνονται. χλωροὶ δὲ καὶ αὐτοὶ ἐσθιόμενοι, ὑγρασίαν φοῖς 

σώμασι παρέχουσιν. 

Κεφ. λη. Περὶ λουπιναρίων. 

Ζύσπεπτόν ἔστε καὶ παχὺν γεννᾷ χυμόν, μέσον δὲ 

ἐστιν λουπιναρίου εὐκοιλίου. καὶ δυσκοιλίου. τὺ 

Κεφ. λθ΄.. μὲ πα μανὴ , 

᾿ΑἸποβραχεῖσα καὶ ἀπογλυκανϑεῖσω καὶ φυτρωϑεῖσα ἡ 
φῆλις ὑπάγει γαστέρα, διὰ γάρου προεσϑιομένος ὁ καρπὸς 
δηλονότι ἢ δὲ ὄξους, καὶ γάρου ἢ δὲ οἴνου καὶ γάρου καὶ 
ἐλαίου’ κεφαλαλγὴς δέ ἐστιν ἡ διὸ γάρου μόνου ἐδϑιο-- τ5 
μένῃ" ἐὼν δὲ μετὰ οἴνου καὶ γάρου καὶ ἐλαίου λάβη τις 
αὐτήν, οὐ γίνεται κεφαλαλγής. ὁ χυλὸς δὲ αὐτῆς ἑψηϑ εὶς 
καὶ μετὰ μέλιτος λαμβανόμενος ὑπάγει τοὺς" ἐν τοῖς ἐν-- 
φέροις μοχϑηροὺς χυμούς. ἔστε δὲ καὶ εὐκοίλιος. 

Κεφ. μ΄. Περὶ φασουλίου. 20 

Καὶ αὔχους καὶ ταῦτά τινες ἀποβρέχουσε μέχρι τοῦ 
φυῆσαι ῥίζαν καὶ ἐσθίουσιν πρὸ τῆς ἄλλης τροφῆς, ὑπα- 
γωγῆς ἕνεκα γαστρός, καὶ ἐναποβάπτοντες γάροις. τρόφι- 
μον γεννῶσι δὲ χυμὸν ὅταν καλῶς πεφϑῶσι. καὶ τελέον 

τῆς τήλεως" εἰσὶ δὲ ταῦτα μέσα πιως τῶν εὐχύμων καὶ 26 
κακοχύμων, εὐπέπτων φε καὶ δυσπέπτων, βραδυπόρων τὲ 
καὶ ταχυπόρων, ἀφύσων «8 καὶ φυφωῤόμς ὀλιγοερόφων. τε 
καὶ στολυτρόφων. 

Κεφ. μα, Περὶ λαϑύρων. 

Οὗτοι τροφιμώτεροι τῶν φασουλίων καὶ αὔχους. τὰ 30 
ΕἾ « ; 

δὲ ἄλλα ὅμοιοι" χορτάζει γὰρ τοὺς ἐσθίοντας ταχέως. 
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Κεφ. μβ'. Περὶ σησάμου. 

Σήσαμον ταχέως τοὺς ἐσϑιόντας χορτάζει᾽ ἔστι δὲ 
βραδύπορον, δύστιετυτον καὶ κακοστόμαχον καὶ παχύχυμον 
καὶ δυσώδες. 

δ᾽. Κεφ. μγ. Περὲ καναβοκόκκου, 

Δύσπεπτον καὶ κακοστόμαχόν ἐστι, καὶ κεφαλαλγές τὸ 

καὶ κακόχυμον. ϑερμαίνειε δὲ ἱκωνῶς. 

Κεφ. μδ΄. Περὲ κολοχύνθϑης. 

“7γρὰν δίδωσι καὶ ψυχρὰν τροφὴν τῷ σώματι ποὶ 
10 ὀλίγην καὶ εὐκοίλιον. ἐὰν δὲ ψυγῇ ὥσπερ κόπτουσι καὶ 

ξηραίνουσι αὐτὴν καὶ ξηρὰν ἐσϑίουσιν ἐν χειμῶνι ὠμῶν 

χυμῶν τς γεγγνητική. 

Κεφ, μέ. Περὶ πεπώνων. 

ψφυχροί εἰσι καὶ ὑγροί " ἔχουσε δέ τι καὶ καϑαρτικὸν" 
15 διὸ καὶ κινοῦσιν οὖρα καὶ ὑγραίνουσε τὴν κοιλίαν, σιλέον 

φῆς κολοκύνϑης, καὶ τῶν μηλοσεεστόψων, πλέον δὲ τῆς σαρ-- 
κὸς αὐτῶν οὐροῦσι, κινεῖ τὸ σπέρμα. κακοχυμίων δὲ στοι-- 
οὔσι ἐν τῷ σώματι, καὶ μάλιστα ὅταν μὴ πεφϑῶσι κα-- 
λῶς. τηνικαῦτα δὲ καὶ χολερικοὺς ἀποτελοῦσι, καὶ πρὶν 

20 ἀπεπτηϑῶσι, πρὸς ἔμετον ἐπιτήδειοί εἰσι, καὶ μάλιστα, 

εἰ πλέον βρωϑώσι. 

Κεφ. με’. Περὶ μηλοπεπόνων. 

Οἱ μηλοπέπονες οὐ τοσοῦτόν εἶσιν ὑγροὶ ἢ κακόχυμοι 
ὅσον οἱ στέστονες, οὔκ εἶσι δὲ οὕτως οὐρητικοί, οὐδὲ εὐκοί-- 

Ε] ΕῚ ΕΝ «ς , ΡῚ ’ ᾿" . ᾽ 25 λιοι, οὐδὲ εἰς ἔμετον ὁμοίως ἐκείνοις ἐξορμῶσιν" ἀπολει- 

σόμενοι δὲ τῶν εὐστομάχων ὀπωρῶν τῶν ἄλλων οὐκ ἔχουσι 
τῶν πεπόνων τὸ κακοστόμαχον. ; 

Κεφ. μῷ. “Περὶ ἀγγούρων καὶ τετραγγούρων, 

"ἜΕχουσιν οὐρητικὸν τε καὶ αὐτοί, περισσῶς δὲ ἐσϑιό-- 
30 μενοι ἐν τῷ χρόνῳ παχὺν χυμὸν γεννῶσι, μὴ δυνάμενον 

εἰς αἷκα μεταβληϑῆναι. 
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Κεφ. μη. Περὲ σύκων. 

Κακόχυμα μέν εἰσιν, ὡς αἱ λοισταὶ ὁπῶραι, πλὴν ὁλι- 
γώτερον ἐκείνων, ἔχουσε δὲ καὶ ἀγαϑὰ ταῦτα. εὔκοιλα γάρ 
εἶσι καὶ ῥδυπτιχὰ ἤγουν καϑαρτικόν τι ἔχουσι, τροφὴν δὲ 
σιλείονα τῶν ἄλλων ὁπωρῶν δίδωσι τῷ σώματι. τὴν δὲ 5 
σάρκα τῶν ἐσθιόντων, οὐκ ἐσφιγμένην καὶ ἰσχυρὰν ἐργά- 
ζεται, ἀλλ᾽ ὑπόσομφον, φουτέστιν επόξζογχον. ποιεῖ δὲ 
ἐμπνευμάτοωσιν, ἀλλ᾽ ὅμως δὐοχεύνων, ἐσθίειν δὲ δεῖ τὰ 

πάνυ ὠριμα. : 

Κ χῶ μθ΄. Περὶ ἰσχαδίων, 1 

Τὰὼ ἰσχάδια κακόχυμά εἰσιν, ὅϑεν καὶ φϑειρῶν σελῆϑος 
γεννῶσι. δύναμιν δὲ ἔχουσι λεπτυντικήν τε καὶ τμητικήν, 
δ ἥν εἶἰσε καὶ εὐκοίλια καὶ καϑαρτικὰ τῶν νεφρῶν᾽ ἤπατε 
δὲ καὶ σπληνὶ φλεγμαίνουσε βλαβερὰ καϑάπερ καὶ τὰ 
σῦκα καϑὼς πάντα τὰ γλυκέα" ἐμστεφραγμένοις δὲ καὶ 15 

σκληρουμένοις ἤγουν σπληροῖς τοῖς σπλάγχνοις μετὰ ὑσ- 
σώπου ἢ βλισκουνίου ἐσθιόμενα μεγάλως ὠφελοῦσι. ὅσοι 
δὲ αὐτὰ ἐσϑίουσιν μετὰ ἄλλων βρωμιάτων, μεγάλως βλά- 
στονται, ἀλλὰ καὶ τρέφουσιν ἱκαδίαρ, καϑῶὼς τὸ παλαιὸν 

τοῖς ἀϑληταῖς ἐδίδοντο. 20 

Κεφ. ν΄. Περὶ σύκου καὶ σταφυλῆς. 

Κεφαλαί εἰσιν αὗται τῶν ὁπωρῶν. εἰσὶ δὲ καὶ πασῶν 
τροφιμώτερα καὶ μάλιστα τὰ σὔκα καὶ ὀλίγον εἰσὶ κακό-᾿ 

χυμα, ὅταν εἰσὶν ἀκριβῶς ὥριμα. ὀλιγώτερον δὲ τῶν σύκων 

αἱ σταφυλαὶ τρέφουσιν. ἀγαϑὸν δὲ αὐταῖς ὑπάρχει τὸ τα-- 15 
χέως διαχωρεῖσϑαι. διὸ χῶν ἐπισχεϑῶσί ποτε, βλάπτουσιν 
ἱκανῶς, οὐκ ἐχόντων τοῦτο τῶν σύκων" ἐκεῖνα γὰρ κἄν μὴ 
διαχωρισϑῇ, ἀβλαβῆ τροφὴν δίδωσι τῷ σώματι. αἱ δὲ στα- 
φυλαὶ μὴ τὴν κοιλίαν κινοῦσαι οὐδὲ γονεύονται καλῶς καὶ 
ὠμὸν χυμὸν γεννῶσι μὴ δυνάμενον εὐκόλως εἰς αἶμια 30 
μιεταβληϑῆναι. ἐσϑίειν δὲ αὐτὼς χρὴ χωρὶς τῶν γιγάρτων 
καὶ τῶν σταφυλῶν. ἄπεπτα γὰρ ὑπάρχουσι ταῦτα. τὰ δὲ 
γίγαρτα καὶ στύφει, καὶ ἀχόνευτα μένει" αἱ μὲν οὖν γλυ- 
επεῖαι τῶν σταφυλῶν, ϑερμότερον ἔ ἔχουσι τὸν χυλόν, αἱ δὲ 
αὐστηραὶ ψυχρότερον. 30 

᾿ 18 
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- Κεφ: να΄. Περὶ ἀσταφέδων. 

Α᾿ μὲν οὖν αὐστηραὶ τῶν ἀσταφίδων ψυχρότεραι, 
ῥωννύουσαι δὲ τὸν στόμαχον καὶ τὴν κοιλίαν ξηραίνου-- 
σιν. αἱ δὲ γλυκεῖαι ϑερμότεραι. καὶ μέσαι πώς εἰσιν εὐ- 

5 στόμαχοι. καὶ δυσκοίλιοι. ἔχουσι δὲ τι καὶ ῥυσυτικόν, καὶ 
τὰς μιχρὰς τοῦ στομάχου ϑεραπεύουσε δήξεις. τροφὴ δὲ 
ἐκ τῶν ἀσταφίδων ἀναδίδοται, οἷα καὶ ἀπὸ τῶν σταφυλῶν. 

Κεφ. νβ΄. «Περὶ μήλων. 

Ὅσα μὲν στύφῃ τῶν μήλων, ψυχρὸν ἔχει καὶ γεωδή 
τὸ χυμόν, τουτέστι παχύν. ὅσα δὲ ὄξυνα, ψυχρὸν καὶ λεστο-- 

μερή. μέσης δὲ ὑπάρχει κράσεως, τὰ γλυκέα πρὸς τὸ ϑερ- 
μότερον. ἀποκρίνονται. τὰ δὲ ἄπια ψυχρὰ καὶ ὑδατώδη 

᾿ “- . ᾿ ! Ἐπ , ὡς ᾿ καὶ διὰ φούτο τὰ μὲν στυφέα ἐπέχει τὴν γαστέρα. τὰ δὲ 

᾿ὀξυνὰ χυμὸν εὑρόντα καὶ τοῦτον τέμνοντα ὑπάγει τὴν 
Π ᾿ ε ’ ͵ ᾿Ὶ μι ͵ 

16 κοιλίαν. καϑαρα δὲ εὑρόντα ἐπέχει. τὰ δὲ ἄπια, τουτέ-- 
στίν τὰ μήτε γλυκέα μήτε ὀξυνα, μήτε. στυφέα χείριστα 
σάντων. 

Κεφ. νγ΄. Περὶ κυδωνίων καὶ στρουϑομήλων. 

Τὰ κυδώνια στύψιν ἔχει πολλὴν καὶ εἴ τις ἑψήσας 

αὐτῶν τὸν χυλὸν μιετὰ μέλιτος ἀποτίϑησιν, φυλάττονται. 

τῶν δὲ ἄλλων μήλων ὁ χυλὸς ὀξύζει. τῶν δὲ στρουϑομή- 
λων καὶ αὐτὸς ὁμοίως τοῖς χυδωνίοις σώξεται. 

Κεφ. νδ΄. Περὶ ἀπίων καὶ ῥοϊδίων.. 

᾿Αμφότερα στύφουσι, ὀλιγοτροφώτερα δὲ τοὶ ῥοΐδια. 

26 Κεφ. νέ. Περὶ μεσπίλων καὶ σουρούβων. 

᾿Αμφότερα στύφουσε καὶ τὴν γαστέρα ῥέουσαν ἱστώ-:. 
"σιν. εἰσὶ δὲ τὰ σούρουβα στυπτικώτερα καὶ ἡδονὴν ἔχοντα 

. φλείονα. ; 

Κεφ. νς΄. Περὶ φοινέκων. 

30 ων φοινίχων οἱ μὲν γλυκεῖς εἰσιν, οἱ δὲ στύφοντες, 

εὐστόμαχοι καὶ γαστρὸς ἐφεχτικοί. ἅπαντες δὲ οἱ φοίνικες 



ὮΝ ΑἸΜΈΝΤΙΞ. 270 

δύσπεπτοί τὸ εἶἰσε καὶ τὴν κοιλίαν κραφοῦντες, σιλείονες 

΄ βρωϑέντες. 

Κεφ. νἴ΄. περὶ ἐλαιῶν. 

᾿ , - - ᾿ » 

᾿Ολιγότροφοὶ εἶσι καὶ μάλιστα αἱ μαῦραι. αἱ δὲ ἄσπραι 
εν; ἂν , ᾿] ᾿ 

αἵτινες γίνονται κολυύμβαδαι, διὰ τὴν στύψιν εὐστόμιαχοί 5 
᾿ ΕΣ ΕΣ 

εἰσιν, ἐπεγείρουσαι καὶ τὴν ὄρεξιν. ἐπιτηδειόταται δὲ εἶσιν 

αἱ δ ὄξους συντιϑέμεναι. 

Κεφ. νη. Περὶ καρύων, 

λιγότροφά εἰσὶ τὰά τὸ κάρυα καὶ τὰ λεπτοκάρυα. τὰ 
δὲ χλωρὰ ὑδατώδη δύναμιν ἔχει, εὐπεσιτότερον δὲ ἐστε καὶ τὺ 
εὐστομαχώτερον τὸ κάρυον τοῦ λεπτοκαρύου καὶ μάλιστα ᾿ 
μετὰ ἰσχάδων ἐσθιόμενα. τὸ δὲ ξηρὸν κάρυον βρεχόμενον 
καὶ ἐκλεπιξζόμενον ἴσον δύναται τοῦ χλωροῦ. 

Κεφ. νθ΄. Περὶ ἀμυγδάλων. 

᾿Ολιγότροφα [δε] ἐστι. ἐπικρατεῖ δὲ ἐν αὐτοῖς ἡ λεπτυν-- ιὖ 
τική τε καὶ δυπτικὴ δύναμις. τὰ δὲ πιχραὶ σολλὴν ἔχει τὴν 
«μητικὴν τῶν παχέων χαὶ γλίσχρων χυμῶν δύναμιν. 

Κεφ. ξ΄. «Περὶ ζινζίφων. 

᾿Ολιγότροφα καὶ ταῦτα ἥπατι δὲ ὠφέλιμα. 

Κεφ. ξὰ Περὲ πιστακίων, - ἱ 20 

᾿Ολιγότροφα καὶ ταῦτα, ἥπατι δὲ ὠφέλιμα, ὀλιγότροφα 
καὶ δυσπεπτά ἔστι καὶ κακοστόμαχα. 

Κεφ. ξβ΄. Περὶ ξυλοκεράτων. 

Κακόχυμά ἐστι καὶ χολωδὴ καὶ δύσπεπτα καὶ κρα-- 
τυντιχὰ τῆς κοιλίας. 26 

Κεφ. ἔγ. Περὶ καπάρεως. 

᾿Απορρίπτει τὸ ἐν τῇ γαστρὶ φλέγμα καὶ ἐμφράττει 
τὸ σπλάγχνα πρὸ τῶν ἄλλων σιτίων, δὲ ὀξυμέλιτος ἢ ἐξ 
ἐλαίου. 

8" 
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Κεφ, ξδ΄, Περὶ κίτρου. 

0 μὲν ὀξῶδες αὐτοῦ ἄχρηστον, ἡ δὲ σὰρξ αὐτοῦ 
δύσπεπτος. ἀλφοὺς συνεργεῖ εἰς πιέψεν καὶ εἰς δύσιν στο- 
μάχου, ὥσπερ φάρμακον ὀλίγον ληφϑέν. 

δ Κεφ. ξέ. Περὶ ἀγριολαχάνων. 

Τὰ ἀγριολάχανα ἐσχάτως εἰσὶ κακόχυμα. 

Κεφ. ἔς΄. Περὶ μαρουλλίων. 

- ͵ 

Πάντων τῶν λαχάνων ὀλίγιστον. καὶ κακόχυμον αἷμα 
᾿ ΄ , ΕῚ 

γεννώντων, τὸ μαρούλλιον ἧττον ἐστε κακόχυμον, καὶ ὁλι- 

τυ γότροφον. 

Κεφ. ἔξ. Περὶ ἱντίβων. 

Δεύτερον ἐστι μετὰ τὸ μαρούλλιον" γλίσχρον γὰρ καὶ 
διὰ τοῦτο εὐχοίλιον μιετ᾽ ἐλαίου καὶ γαρὸν ἐσϑιόμενον καὶ 

μιετρίως ἐστὶν εὔπεπτον. 

15 Κεφ. ξη΄. Περὶ σεύτλου. 

Κακοστόμαχον ἐστι πλείων βρωϑέν, δυσιτικὸν δὲ ἐστιν 

καὶ διὰ τοῦτο εὐκοίλιον. χρήσιμον δὲ εἰς τὰς τοῦ ἥπατος 
καὶ σπληνὸς ἐμφράξεις, καὶ μάλιστα, ὅταν μετ᾽ ὄξους ἢ 
σινάσπεος ἐσϑίηται. 

20 Κεφ. ξθ΄. Περὶ σελίνου. 

Οὐρητικόν ἐστι καὶ εὐστομἀχώτερον τῶν ἄλλων λαχά- 
ψων᾽ ἐστὶν ὅτε καὶ ἡδονὴν ἐμποτοῦντα ὠμὰ ἐσϑιόμενα. 

Κεφ. ο΄. Περὶ εὐζώμου. 

Θερμαίνεε σαφῶς τοῦτο τὸ λάχανον. γεννᾷ δὲ καὶ 
5 σπέρμα καὶ σιρὸς συνουσίας ἐστεγείρει, κεφαλαλγικὸν δέ ἐστι. 

Κεφ. οα΄, Περὶ ἀσπαράγων. 

Πάντες εἰσὶν εὐστόμαχοιε καὶ διουρητικοὶ καὶ βραχύ 

τι φρύφιμιον ἔχοντες. 
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Κεφ. οβ΄. Περὶ βολβῶν. 

Οἱ βολβοὶ εὐστόμαχοί εἰσε καὶ. μάλιστα δ. ὄξους ἅμα 
ἐλαίῳ καὶ γάρῳ ἐσϑιόμενοι. 

Ὗ ἱ 

Κεφ. ογ΄. Περὶ δαυκίου. 

Διουρητικὸν ἐστιν πλὴν δύσπετττον. , : 

Κεφ. οδ΄. Περὶ ὕδνων. 

"ποιά εἶσε καὶ ὑδατώδη κατὰ τὴν γεῦσιν. εἰσὶ δὲ πα- 
ραπλήσια τοῖς ἀμανίταις. φλεγματώδης δέ ἐστιν ἡ ἐξ αὐ , 
τῶν τροφὴ καὶ ψυχρά, καὶ εἰ πλεονάσει τις ἐν αὐτοῖς 
κακόχυμος. Ἐ 

Κεφ. οὐ. Περὶ ῥαφάνων, 

“Πεπτυντικῆς ἐστε μετὰ τοῦ ϑερμαίνειν δυνάμεως. 
ἐπικρατεῖ δὲ ἡ δριμεῖα ποιότης ἐν αὐτοῖς, ὁμοίως καὶ τὰ 
σιράσὰ καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὰ ἀμπελόπρασα. 

Περὶ τῆς ἐκ τῶν ζῴων τροφῆς. ι, 15 

ΑἹ σάρκες τῶν ζῴων αἵματός εἶσιν ἀρίστου γεννητι- 
κοῦ καὶ μάλιστα τῶν εὐχύμων, ὁποῖον ἐστι τὸ ὕειον" τὰ 
δὲ νευρώδη φλεγματικωτέρου. εἰσὶν αἵματος γεννητικά. παᾶν- 
των οὖν τῶν ἐδωδῶν. κρεῖττον ἐστι τὸ ὕειον κρέας, τὰ δὲ 
βόεια παχυτέρου καὶ μελαγχολικωτέρου καὶ παχυτέρου αἵ- 1 
ματος γέννηεκὰ καὶ βλαβερά, μάλιστα τοῖς ῥϑλαγχολθμης; 

Μόσχια. δὲ καὶ ἐρίφεια τῶν βόας καὶ αἰγείων ἀμείνω" δ᾽ 

τὰ δὲ ἄρνεια ὑγρότερον αἷμα καὶ φλεγμιατικώτερον “γεν-- 
γῶσι. Ἴων δὲ προβάτων ἡ σὰρξ κακόχυμιος καὶ περιττω- 
ματική, καὶ ἡ τῶν αἰγῶν ὡσαύυτώς μετὰ δριμύτητος" ἡ δὲ 15 
τῶν τράγων χειρίστη πρὸς ἀχυμίαν καὶ πρὸς πέψιν. ᾽Εφε- 

ξῆς δὲ ἡ τῶν χριῶν καὶ μετὼ ταῦτα ἡ τῶν ταύρων. ᾿Εν 
πᾶσι δὲ τούτοις τὰ τῶν εὐνουχισϑέντων γρείττονα. Χεί- 

ριστα δὲ τὰ παλαιὰ πρὸς πέψιν καὶ εὐχυμίαν καὶ ϑρέψιν. 
Τοῦ δὲ λαγῳοῦ αἵματός ἐστι παχυτέρου γεννητική. Κρεῖτ- Ὁ 

τον δὲ εἰς ἀχυμίαν βοὺς καὶ προβάτου. Κακόχυμος δὲ ἡ 
τῶν ἐλάφων καὶ σκληρὰ καὶ δύσπεπτος. 

Περὶ τῶν ἐν τοῖς πετοῖς ζῴοις μορίων. Οἱ 
᾿ πόδες τῶν χοίρων ἐπιτήδειοι, δεύτερον δὲ τὸ ῥέγχη, καὶ 
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τρίτον τὼ ὠτία. τὴν δὲ γλῶσσαν χαύνην τε καὶ ὀλίγαι- 
μον, οἱ δὲ ὄρχεις κακόχυμοι, ᾿χονδρώδη καὶ δύσπεπτεα 
τὰ μυτία. 

Περὶ γλώσσης. ΨΧαύνη καὶ ἄνεμος καὶ ὀλιγότρο- 
ὅφος καὶ ὀλίγαιμος. ᾿ 

Περὶ νεφρῶν καὶ ὄρχεων. Βρωμώδη καὶ δύσπε- 
σιτα, στλὴν τῶν ἀλεκτρυόνων, ὄρχεις καὶ νεφροί, κακόχυμα 
καὶ ἀτεεστα. ἔχουσε δὲ καὶ δυσῶδες. 

Περὶ μασταρίων. Τὰ δὲ μαστάρια εὐχυμά εἶσιν, 
10 δὲ καλῶς πεφϑῶσιν, αἷμα γεννῶσι καλόν" ἀπεφϑηϑέντα 

δὲ ὠμὸν καὶ φλεγματώδη χυμὸόν. 
Περὶ ἐγκεφάλων. Τοὺς δ᾽ ἐγκεφάλους κακοχύ-- 

μους φαμέν, ὡς βραδύπορον ἔδεσμα καὶ δύσπεστον καὶ 
κακοστόμιαχον καὶ γαυτίας ποιητικὸν καὶ περιττωματικόν. 

ιδὺ δ᾽ ἐν τοῖς ὀστοῖς μυελὸς γλυκύτερος καὶ ἡδονικώτερος " 

γαυτιώδεις δὲ καὶ οὗτοι καὶ εἰς ἔμετον ὁρμώῶντες. Εὶ δὲ 
καλῶς περϑῶσι, τρόφιμοι καὶ αὐτοί. 

Περὶ σπλάγχνων. 1ὸὺ ἧπαρ ἁπάντων τῶν ζῴων 
παχύυχυμιὸν «8 καὶ δύσπεπτον καὶ βραδύπορον. Κάλλιον 

20 δὲ πιαρὰ πᾶσι τὸ τοῦ χοίρου, πλὴν δὲ κακόχυμον καὶ με-- 
λάγχολον. Ὁ δὲ σπλὴν μελαγχολικοῦ γεννητικὸς ἐστι αἵ- 
ματος καὶ βλαπεικός. Εἰὐπεσυτότερος δὲ ὁ πνεύμων εἷς 
χαῦνος, συλὴν ὀλιγότροφρος καὶ φλεγματικός. Ἢ δὲ καρδία 
σκληρὰ μέν ἐστὶ καὶ δύυσπεσῦτος" εἰ δὲ περϑῆ, τρόφιμός 

35 ἐστε καὶ οὐ κακόχυμος γίνεται. Κοιλία δὲ καὶ μήτρα καὶ 
ἔντερα σκληρὰ καὶ δύσπειτα καὶ φλέγματα γενγνητικά. ᾿ 

κἂν καλῶς πεφϑῶσι, οὐκ ἀκριβὲς αἷμα ἀπογεννῶσι, ἀλλὰ 
Ψυχρότερον καὶ ὠμότερον ἐργάζεται, καὶ χρόνου δεόμενον 
σιρὸς κατάστασιν τοῦ ἀρίστου αἵματος. 

383. Περὶ τῆς τῶν ἡμέρων ζῴων καὶ τῶν ἀγρίων 
διαφορῶς. Τὰ ἥμερα τῶν ζῴων ὑγρότερά ἐστε τῶν, 
ἀγρίων" τὼ δὲ ἄγρια ξηρότερα τῶν ἡμέρων, ὥστε τῶν 
μὲν ἀγρίων ἀπέριττος ἡ τροφή, τῶν δὲ ἡμέρων περιττω- 
ματική. ᾽ 

383. Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν πτηνῶν ζῴων τροφῆς. 
1ὸ γένος ἅπαν τῶν πτηνῶν ὀρνίϑων ὀλιγοτροφότερόν 
ἐστε τῶν τετραπόδων. εὐπεπτότερα δέ ἐστι τά τῶν ὀρνί-- 
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ϑων, καὶ μάλιστα περδίκων, ταγηγαρίων, περιστερᾶς. Ξη- 
ρότερα δὲ τούτων κίχλαι, κόσσυφοι, καὶ στρουϑία, τού- 
χων δὲ πλέον τρυγῶν καὶ φάσσα καὶ νῆσσα. Ὅμοιοι 
δὲ τῶν ὀρνίϑων εἰσὶν οἱ φασιανοὶ εἰς πέψιν καὶ τροφήν, 
σλὴν ἡδύτερα τὸ τῶν φασιανῶν. Σκληρύτερα δὲ καὶ 
'δυσπεστότερα πάντων τὸ τῶν ταὠώνῶν. Χῆνες δὲ περιτ-- 
τωματικώτεραί τε καὶ δυσπεπτότεραι σ«.άντων πτηνῶν ζώων, 
στλὴν τῶν πτερυγίων. Καλλίονα δὲ τὰ αὐξανόμενα τῶν 
νεογνῶν καὶ γεγηρακότων. ε 

Περὶ σπλάγχνων πτηνῶν. ΑἹ δὲ κοιλίαι τῶν τὸ 
χήνων τρόφιμαι καὶ ἡδύτεραι" ἐφεξῆς δὲ τῶν σιτευϑέντων 

ὀρνίϑων. 1 ὰ πτερύγια τῶν πτηνῶν ἐπιτήδεια πεφϑῆναι 
καὶ ϑρέψαι καὶ οἱ παχεῖς τῶν ἀλεκτρυῦνων ἄριστοι. 

Περὶ ἰχϑύων. Κέφαλος βλαβερὸς ἱκανῶς, ὡς πε- 
ριττωματικὸς ἐκ πηλοῦ τρεφόμενος. κρεῖττον δὲ ὃ ἐν στε- ιὸ 

λάγει τρεφόμενος. ἔτι δὲ χείρονες οἱ ἐν ταῖς λίμναις " οἱ 

δὲ ἐν τοῖς ποταμοῖς γινόμενοι καλλίονες καὶ μάλιστα οἱ 
κατὰ τοὺς ὀξυρρέοντας᾽ οἱ δὲ λιπαροὶ χείρους πεφϑῆναι. 
εἰσὶ δὲ καὶ κακοστόμαχοε καὶ κακοχυμίοι. : 

Περὶ λαυρακίων. Αϊματός ἐστε λεπιτονέρου γεν- 30 
γνητίκός, καϑάπερ καὶ οἱ λοιποὶ ἰχϑύες" οὐδὲν δὲ ἕτερον 

φαῦλον ἔχει. 

Περὶ τρίγλης. ἫἩ τρίγλη σχληροτέραν καὶ εὖ- 
᾿ϑρύυσιτον ἔχει τὴν σάρκα καὶ διὰ τοῦτο τρέφει μᾶλλον 
τῶν ἄλλων ἰχϑύων, ὅταν πεφϑῆ καλῶς εἰσὶ γὰρ καὶ κα- 5 

᾿ λαὲ φτρίγλαε αἱ ἐν καϑαρῷ διαιτώμεναί τε χωρίῳ, ἔνϑα οὔκ 
ἐστι βοτάνη. 

Περὶ πετραίων ἰχϑύων. Οἱ πετραῖοι δὲ τῶν 
ἰχϑύων τροφὴν ὑγιεινοτάτην καὶ εὔσιετιτον παρέχουσι τοῖς 
μεταλαμβάνουσιν. Τούτων οὐ φαῦλον γὰρ ὡς ἕτερος καὶ Ὁ 
λοιποί, ἀλλὰ σύμμετρον καὶ καλὸν αἷια γεννῶντες. 

Περὶ κωβίων. ὋὉ δὲ κωβίος ἀριστότερός ἐστε" ἤδο- 
γικὸς γὰρ καὶ πρὸς σιέψιν ἐπιτήδειος, ἀνάδοσίν τε καὶ 
εὐχυμίαν. Ὃ κατὰ τὰς ψαμμώδεις αἰγιαλοὺς ἢ τὰς πε- 
τρώδεις ἀκτάς. Βλαβερὸς δὲ ἐστιν δ' ἐν ταῖς λίμιναις καὶ 3: 

οὗτος ἐν τοῖς στομίοις τῶν ποταμῶν ἢ λιμνοϑαλάσσης, 
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καὶ μάλιστα ἐὰν ἐκεῖσε βάλλονται κάραβοι. “Ὁμοίως καὶ 
πάντες οἱ ἰχϑύες φαῦλοι οἱ ἐν τοιούτοις διαιτώμενοι ὕδασι. 

Περὶ σκληροσάρκων ἰχϑύων. Οἱ δὲ σκχληρό- 
σαρκοε τῶν ἰχϑύων δύσπειττοι, οὐ μόνον ἐν τῇ γαστρί, 

ὁ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸς φλέβας καὶ καϑ᾽ ἕκαστον μόριον δη- 
λονότι. Παχυμώτεροι δὲ μαλακοσάρκων εἰσὶ δράκαινα, 
κοκκύγια,, σκορπίος, ὀρφοὶ καὶ τρίγλαι μεγάλαι." 

Περὶ τῶν ὀστρακοδέρμων. ᾿Κοινόν ἐστι τούτοις 
ἁλυκὸν χυμὸν ἔχειν ἐν τῇ σαρκί, ὑπακτικὸν τῆς γαστρός" 

τὺ ἔχουσι δὲ τὰ μὲν πλέον, τὰ δὲ ἔλαττον. Καὶ γὰρ ὀστρυ-- 

δια μαλακωτέραν ἔχει τὴν σάρκα τῶν ἄλλων, ἐπειδὴ λοι- 
σον τὰ μὲν σκληρόσαρκα καὶ δυσπεπτότερα πάντα. Καὶ 
διὰ τοῦτο μᾶλλον αἱρετέον αὐτὰ πρὸς τοὺς διαφϑείροντας 
τὴν τροφὴν ὑπὸ κακοχύμου ἐν τῇ γαστρὶ ἢ ἐν αὐτῇ τικτο- 

τι μένου ἢ ἐξ ἥπατος καταρρέοντος. ΓΕεννᾶται δὲ ἐξ αὐτῶν 
ὃ καλούμενος ὠμὸς χυμὸς πάμπολυς. "Εκ δὲ τῶν μαλα- 

κοσάρκων ὁψηϑέντων τὸν πολὺν ἀποτίϑεται ἀλυχὸν χυμὸν 

καὶ γίνεται τῶν τοιούτων ἡ σὰρξ δύσφϑαρτος καὶ γαστρὸς 
. ἐφεκτική. Τὸν δὲ ζωμὸν ὅς τις ἐκτοίῃ, τὴν κοιλίαν σερο-- 
20 τρέπει. Εἰσὶ δὲ ταὔτω ὀστρύδια, μύδιω, κογχλίοι, κογχύ- 

λαε καὶ κτένια. ' 
Περὶ τῶν σὐληρὰ σάρπων. Τὰ σκληρόσαρκα δύοσ-- 

σέσττα καὶ αὐτά" εἰσὶ δὲ καὶ τρόφιμα" ἑψηϑέντωα δέ, κα- 

ϑάπερ τὰ ὄστρεα, ἐπέχει τὴν κοιλίαν, καὶ γίνεται ὅμοια 
5 τοῖς σκληροῖς τῶν ὀστρακοδέρμων. ᾿Εστὶ δὲ ταῦτα ἀστα-- 
κοί, πάγουροι ποτάμιοι καὶ ϑαλάσσιοι, καῤκῖνοι, καρα- 

βίδες » καρίδες, καὶ ὅσα ἄλλα. τὸ περιέχον αὐτοῖς λεπτὸν 
ὄστραχον. 

Περὶ τῶν μαλακίων. Τὰ δὲ μαλάκια ὌΡΩΔΗΝΝ 
80 τὲ χαὶ δύσπεπτα, πεφϑέντα δὲ πολύτροφα γίνονται. “Πλεῖ-- 

στον δὲ καὶ ταῦτα γεννᾷ τὸν ὠμὸν χυμόν. "Εστι δὲ 

φαῦτα ὀχταπόδια, σηπίαι, καλαμάρια, μοσχῖται, καὶ τὰ 

τοιαῦτα. 
Περὶ τῶν σελαγίων. «Γλυκείαν ἔχει τὴν σάρκα καὶ 

35 μαλακὴν καὶ εὐκοίλιον καὶ εὔπεσιτον καὶ τρόφιμον μέσως, 
οἷον νάρκαι τε καὶ τρυγόνες. βάτοι δὲ καὶ λειοβάτοι; καὶ 
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ῥίναι δυσπεπτότερα. τροφὴν δὲ πλείονα παρέχοντα, νάρ- 
κῆς καὶ τρυγόνος. . 

Περὶ τῶν κταπόδων. Πλὴν τῆς ὕσκας, ϑύννας 
οὐχ ἕτερον τῇ χρήσει τῇ καϑ᾿ ἡμᾶς" εἰσὶ δὲ πάντα κακό- 
χυμα καὶ περιστωματικά. ταριχεύοντας δὲ ἤγουν πάσσον- 5 
τας δεῖ ἐσϑίειν. --- ᾿ 

Κοινὰ βοηϑήματα πρὸς τὰς τῶν ἰοβόλων πληγάς. 

Προφυλάττεσϑαιε μὲν οὖν χρὴ διὰ τὸ προειρμένον 
μοι παραπεσεῖν τινὰ κακοποιῷ ϑηρίῳω. εἰ δὲ ἄρα συμιβῆ 
ὑπο ἰοβόλων τινῶν ϑηρίων πληγῆναι, κοινὸν τοιοῦτον χρή- τὸ 
στέον᾽" κουφοτέρας μὲν οὔσης τῆς πληγῆς, ἢ τοῦ δήγμα-: 

τος, χατανυλεῖν μὲν ὀξύκρατον ϑερμὸν καὶ ἐκμυζᾶν τὸν 

τόπον οὕτως, διὰ κλυσαμένου φὸ στόμα πρότερον, ἑψεώ-- 
μδγον ἐκμυξᾶν πρὸς τὸ μὴ βλάπτεσϑαι. οὕτως προβάλ- 

λειν τὸ στόμα τῷ πλήγματι ἐχμυυζᾶν καὶ ἐν παύσει τὴν ιτ5 

ὀδύνην. δεῖ δὲ μὴ ἑλκόμενον ἔχειν τὸ στόμα ἢ τὸ παρ- 

ἰσϑμιον ἢ ὅλως ἐμπαϑὲς ἔχειν. μετὰ δὲ ταῦτα φέφρραν 
ὄξει φυράσας κατάπλασσε᾽ μάλιστα δὲ συκίνου ξύλου ἢ 
ἀμπελίνου. εἰ δὲ μή, τοῖς παροῦσι χρηστέων σπουδάζων, 

μάλιστα δὲ ποιοῦσιν ἐπιτιϑέμενα τῇ πληγῇ. εὐθέως ἐξ 50 
ἀρχῆς μετὰ συπιασμόν" ἀπότεμνε ζῷα μικρὰ ἔνϑερμα, 
οἷον ὄρνις.» ἐρίφια, ἀργοί, δέλφακες, καὶ τὰ ἐμοὶ κατὼ 
πάντα πλάσματα, οἷον σκόρδα λεῖα μετὰ μέλιτος, κρόμυὰ 

μιεϑ᾽ ἁλῶν, πήγανον μεϑ᾽ ἁλῶν, σύλφιον ἐπισταττόμενον, 
χάσαρ, σκόρδα, ἀρνόγλωσσον μεϑ᾽ ἁλῶν, μελισόφυλον, :5 
συασχρίμενες μετὰ μέλιτος, γηὸς ἄφοδος ὄζει ἑφϑή, κα- 
Ἤν καταπλασσόμενγον λίαν ὠφελεῖ, σπυράνϑιον αἰγὸς 

μετ᾽ ὄξους. ἄκρως δὲ ποιεῖ πρὸς σιᾶσαν ἰοβόλων. πληγὴν 
χωρὶς ἀσπιδίου" ἄσβεστος μετ᾽ ἐλαίου καὶ μέλιτος, ὡς κηρὸν 
τὸ πάχος ἔχειν ἐπιτιϑεμένη. 30 



ὟΙ. 

Ἔ ΠΕΡΙ ΑΥ̓ΚΑΝΘΙΡΩΔΠΗΠΩ͂Σ. 

Εἶδος μανίας ἐστὶν ἡ λυκανϑρωπία, καὶ νυκτὸς ἐξίασε 
φὰ πάντα καὶ τάφους διατρίβουσι. γνωριεῖς δὲ τοὺς οὕτω 

δαάσχοντας. τοῖς δὲ ὠχροὶ τυγχάνουσιν καὶ ὁρῶσιν ἀδρα- 
γὲς καὶ ξηροὺς τοὺς ὀφϑαλμους ἔχουσι, οὔτε δακρύουσιν 

οὔτε ὑγραίνονται. ϑεάσῃ δὲ αὐτῶν καὶ κοίλους τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς καὶ τὸ πρόσωπον ὑγρὸν καὶ τὴν γλῶτταν ξηροτάτην 

ον καὶ΄ σιέλον οὐδ᾽ ὅλως προχωρῶν αὐτοῖς. εἰσὶ δὲ καὶ διψώ- 
τὸ δεις ξηροὶ καὶ τὸς κνήμας, διὰ τὸ πολλάκις προρπίστειν 

ἀνία αὐτοὺς καὶ ἑλκομένας ἔχουσιν. ἴδια δὲ σημεῖα τῶν 
μελαγχολικῶν τότε κατισχναίνειν τὸ σῶμα καὶ μελαγχολι- 

κὸν εἶναι τῇ. φύσει, ἢ καὶ ἐξεσήκτη [3] τὸν διά τινος 

φροντίδος ἢ ἀγρυπνίας Ἵ μοχϑηρῶν᾽ σιτίων ἢ προφορᾶς ἢ 
15 ἐπίσχεσιν αἱμορροΐδων καὶ καταμηνίων γυναικῶν. τοιαῦτα 

μὲν δεῖ συμβαίνειν καὶ τὰ τῆς λυκανϑρωπίας σημεῖα. 
Πῶς οὖν ϑεραπεύσεις. Κατὰ μὲν οὖν τὸν πιρῶν 

τὸν χρόνον τῆς ἐπισημασίας τέμνω φλέβα τὴν ἐξ ἀγκώ- 
νων καὶ κενώ τοῦ αἵματος ἄχρι λειποϑυμίας καὶ διαίτησιν 

0 τὸν κάμνοντα ταῖς εὐχύμιοις τροφαῖς" καὶ χρῆσϑαι λουτροῖς. 
γλυκέσι ἢ ὀρρῷ γάλακτος χρησάμενος ἐπὶ τρίτην ἡμέραν. ᾿ 

καὶ καθαίρων δὲ τῇ διὰ τῆς κολοκυνϑίδος ἱερᾷ καὶ β' 

καὶ γ᾽ καὶ μετὰ τὰς καϑάρσεις τῇ διὰ τῶν ἐχιδνῶν ϑη- 
ριακῇ χρήσομαι καὶ τὰ ἄλλα παραλήψομαι ὅσα ἐπὶ τῆς 

25 μελαγχολίας εἴρηται καὶ τὰς αἰμορροΐδας ἀναοτομιῶσαι καὶ 

καταμήνια γυναικῶν προπέσϑαι κελεύω διὰ τὴν τούτων 
ἐπείσχεσιν, τὴν γεγενημένην εἰς τὸ πάϑος" ἀγαϑὰ δὲ καὶ 
αἱ διουρητικαὶ δυνάμεις καὶ τῶν ἱδρώτων κάϑαρσις. 



ΨΗΙ. 

ἘΣΥΜΕΩΝ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΚΑΊ ΦΙΔΟΣΟΦΟΥ͂ ΣΗ͂Θ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΩΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙ͂ΚΑ ΚΑῚ ΙΑΤΡΙΚΑ. 

Ι, Περὶ ὀσφρήσεως. Η 

Τῆς ὁράσεως διὰ πυρώδους φύσεως γινομένης, τῆς 
δὲ ἀκοῆς δί ἀερώδους, ἡ ὄσφρησις γίνεται διὰ μέσης τινὸς 
φύσεως, τοῦ γε ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος ἤτοι ἀτμώδους. τὴν 
δὲ αἴσϑησιν ταύτην οὐκ ἔχομεν οἱ ἄνϑρωποι ἀκριβῆ, ἀλλὰ 

χείρονα πολλῶν ζῴων. φαύλως γὰρ ὁ ἄνϑρωπος ὀσμάταειο 
καὶ οὐδενὸς ὀσφραίνεται τῶν ὀσφραντῶν ἄνευ τοῦ λυπη- 
ροῦ ἢ τοῦ ἡδέος. οὐχ ὥσπερ γὼρ ὁρῶμεν, οὕτω καὶ ὀσφραι- 
ψόμεϑα. ὁρᾷ γὼρ ὃ ἀνϑρωπος καὶ κατανοεῖ τὰ μήτε εὐ- 
φραίνοντα μήτε λυποῦντα καὶ ἀκούει ὁμοίως. οὐχ οὕτω 
δὲ καὶ ὀσφραίνεται. αἴτιον δὲ τούτου τὸ μὴ ἀκριβὲς εἶναι 15 
τὸ αἰσϑητήριον. πάνυ δὲ ἀκριβῶς παρείκασε τοῦτο ᾽Ζρι- 
στοτέλης τοῖς σχληροφϑάλμοις, οἱ οὐκ αἰσθάνονται τὰς 

διαφορὰς τῶν χρωμάτων, πλὴν τῷ φοβερῷ καὶ ἀφόβῳ.. διὰ 
τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν γεύσεων εἴληφε τὰ ὀσφραντὰ ὀνό-. 
ματα" λέγωμεν γὰρ γλυκεῖαν ὀσμὴν καὶ δριμεῖαν διὰ τὸ :0 
μὴ σφόδρα ταύτην τὴν αἴσϑησιν εἶναι διάδηλον. ϑαυμα- 

στὸν δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ὁ “μὲν άνϑρωσος μὴ ἀναπνείων, ἀλλὰ 

κατέχων τὸ πνεῦμα οὐκ ὀσφραίνδται οὔτε ἔγγυθεν οὔτε 
πόρρωϑεν. «ολλὲὶ δὲ ζῷα ὁσμάται ἄνευ τοῦ ἀναπνεῖν. καὶ 

γὰρ τὰ ἐν τοῖς ὕδασιν ὀσφραίνεται καὶ τὰ ἀναίματα τῶν 
ζῴων. διὰ τοῦτο ὠναπνέοντα οὐκ ὀσμᾶταε ἐν τῷ ὑγρῶ. 
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1. περὲ γεύσεως καὶ ἁφῆς. 

Ἢ δὲ γεῦσις γίνεται διὰ φύσεως ὑδατώδους. ἔστι δὲ 
εἴδη γεύσεως ὄχτω" τὸ γλυκύ, τὸ πικρόν, τ0 δριμύ » τὸ 

. ὀξύ, τὸ ἀλυκόν, «τὸ αὐστηρόν, φὸ στρυφνόν. » τὸ λιπαρόν. 
5 ἀπολᾶ δὲ εἰσι τὸ ἐναντία τό τε γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν. ἐχό-- 
μενα γλυκέος τὸ λιπαρόν, τοῦ δὲ πικροῦ τὸ ἁλυκόν. με- 

ταξὺ δὲ τούτων τὰ λοιπά. τὸ μὲν οὖν στικρὸν. ῥύπτει τὴν 
γλώσσαν σφόδρα, ὥστε καὶ ξέειν. τὸ δὲ αὐτὸ πάϑος περὶ 

᾽ ᾿ « 4 - , 7 , Υ " 

αὐτὴν ἀἁλυκὸν τοιοῦτον ἐργάζεται στερὲ οὐτὴν πάϑος, πλὴν 
10 ἔλαττον. τὸ δὲ αὐστηρὸν καὶ στρυφνὸν πυκνοῦσι ταύτην 

καὶ συνάγουσιν, ἐπὶ πλέον μὲν τὸ στρυφνόν, ἐπ᾽ ἔλαττον 
δὲ τὸ αὐστηρόν. τὸ δὲ δριμὺ καὶ τὸ ὀξὺ δάκνουσιν ἄμφω 
φὴν γλώτταν. διεισδύνει δὲ τὸ ὀξὺ ἐπὶ πλεῖστον, τὸ δὲ 
γλυκὺ καὶ λιπαρὸν λιπαίνουσι τὸ τοιοῦτον αἰσϑητήριον. 

ιὁ φούτων ϑερμὰ μὲν τότε πικρὸν καὶ δριμὺ καὶ τὸ ἀἁλυκὸν 
καὶ τὸ λιπαρόν. ψυχρά δὲ τότε ὀξύ, τὸ στρυφνὸν καὶ τὸ 

αὐστηρόν. ἔστε δὲ ἡ γεῦσις ἀφή τίς, ἔχουσα ταύτης πλεῖον 
τὸ αἰσϑάνεσϑαι τῶν γευστῶν. ἡ δὲ ἁφὴ ἀναγκαιοτέρα ἐστὶ 
φοῖς ζῴοις τῶν λοιπῶν αἰσϑήσεων. ἄνευ γὰρ ταύτης οὐδὲ 

0 ζῷον ὅλως ἐστί. καὶ δύναται μυὲν χωρισϑῆναι τῶν ἄλλων 
αἰσϑήσεων ὡς ἐπὶ τῶν ζῳοφύτων. ταῦτα γὰρ μόνην τὴν 
ἁφὴν ἔχει. αἱ δὲ λοιπαὶ αἰσϑήσεις ἄνευ ταύτης οὐχ ὑφί- 
στανται. ἐν μὲν γὰρ τῷ νοητῷ κοσμιῳ τὰ πρῶτα τῶν ἐσχά-- 
των οὐ δέονται πιρὸς ὑπόστασιν" ἐν δὲ τῷ ἐν γενέσει καὶ 

25 φϑορᾷ δέονται τὸ τιμιώτερα τῶν ἡττόνων πρὸς σύστασιν' 
ὅσα γὰρ ἔχει τὴν λογιχὴν ψυχήν, ἔχει καὶ τὴν ζωτικὴν καὶ 
τὴν φυσικήν" οὐ μὴν ὅσα ἔχει φι τῶν ὑποδεοεστέρων, ἤδη 
κέκτηται καὶ τὸ αροῖστον. φὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν αἰσϑή- 

σεων" ὅσα γὰρ ἔχοι τὸ τούτων σιμιώτερον, τὴν ὄψιν, ἔχει 
30 καὲ τὰς λοιστοὶς τέσσαρας, καὶ ὅσα ἀκοήν, δευτέραν οὖσαν 

τῆς ὄψεως τῇ τιμιότητε, ἔχει καὶ τὴν ὄσφρησιν καὶ τὴν 
γεῦσιν καὶ τὴν ἐφήν" καὶ οἷς πρόσεστιν ὄσφρησις, τού- 
των καὶ γεῦσις καὶ ἁφή, καὶ ἃ μέτεσχε γεύσεως, ἤδη καὶ 
ἁφῆς, οὐ μὴν ἀντιστρόφως. αἰσϑάνεται δὲ ἡ ἀφὴ πολλῶν 

85 ἐναντιοτήτων ἤτοι ϑερμοῦ, ψυχροῦ, καὶ ὑγροῦ, ξηροῦ, 
σκληροῦ, μαλακοῦ, τραχέος, λείου, γλίσχρου καὶ αὔρου, βα- 

ϑέος καὶ κούφου" ἀποροῦσι δέ τινες, εἰ τὸ βαρὺ καὶ τὸ 



͵ 

ΡΗΠΙΟΞΟΡΗΙΟΑ ΕἸ ΜΕΡΙΟΑ. ᾿φβῦ 
ε - » ΝΣ ΤΌΣ ’ ᾿" ᾿ ι ’ 

κοῦφον τῇ ἀφὴ διαγινώσκεται, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἡμᾶ 
ῤ - - .“ - 

διὰ μόνου τοῦ προκειμένου σώματος τοῦ ἄἅπτεσϑαι γνώ- 

γαι, εἰ βαρὺ ἢ κοῦφόν ἐστι. καὶ λέγομεν, ὅτε αὕτη μόνη 
τῶν αἰσϑήσεων διαγιγώσκεται" ἐπεὶ οὐδεμία τῶν λοιπῶν 

μ“ - -» τεσσάρων διακρῖναι τὸ βάρος δύναται καὶ τὴν κουφότητα. 5 

αἴτιον δὲ τοῦ μὴ ἐκ μόνου τοῦ ἅπτεσϑαι διαγνῶναι ἡμᾶ 
." - ν ͵ 

τὴν τοιαύτην αἰτίαν, μᾶλλον δὲ ἐναντιότητα, ὡς αἱ αἰσϑή- 
, ’ τι - 

σεις οὐ πρότεροι ἀντιλαμβάνονται τῶν αἰσϑητῶν, «πρὶν 
, ’ ες» »» Ἂ ᾿ ᾿ " ΠῚ ᾿ 

ἂν πάϑωσιν ὑπ αὐτῶν" πρὶν δὲ ἀραε. τὸ βαρὺ καὶ τὸ 

κοὔφον, οὐ πάσχει τι ἢ τοιαύτη αἴσϑησις ὑπ᾽ αὐτῶν. ἔστε τὸ 
, Ἐν Ἂ "8 ’ ι 2 μα ε δὲ διεσπαρμένη καὶ ἐν παντὶ τῷ δώματι καὶ οὐχ ὥσπερ αἱ 

λοιπαὶ αἰσϑήσεις ἐν ἑνὶ τόπῳ, εἰ καὶ ἐν τῷ ϑέναρι τῆς 
χειρὸς ἐστι πλεῖον. διὸ καὶ ἄτριχον ἐδημιουργήϑη. 



ΙΧ, 

Ἐ Περὶ οὔρων πραγματεία ἀρίστη τοῦ σοφωτά- 
του παρὰ μὲν ᾿Ινδοῖς "4λλη Ἐμπνι τοῦ Σινὰ ἤτοι 

"Ἄλλη υἱοῦ τοῦ Σινᾶ, παρὰ δὲ ᾿Ιταλοῖς 
δ ᾿“βδιτξζξιαν οὔ. 

Περὶ ἐπιπολάζοντος ὕδατος. 

Τὸ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν φαινόμενον ὕδωρ ὃ καὶ πρώτη 
στεφάνη λέγεται καὶ δυσϑεώρητόν ἐστὶ τοῖς λήϑην πά- 
σχουσιν, ἀπὸ φλέγματος ἐστε καὶ τοῖς ληϑαργικοῖς. βαφὲν 

1ὸ δὲ ὑπὸ ξανϑῆς χολῆς ϑάνατον σημαίφει. 

Κεφ. α΄. Περὶ κιρρότητος φαινομένης τῷ ἐπιπολάζοντυ ὕδατι. 

Κιρροῦ γεγονότος τοῦ τοιούτου ὕδατος ἐτπτί κοκκίνῳ 

χύματι ἢ πιρρῷ φρενίτις ϑανάσιμος φαίνονται ἢ πλευρί-- 
τις μετὰ κεφαλικοῦ νοσήματος" φανέντος τούτου τοῦ σης 

15 μείου, ἐὰν ἀναισϑητήοῃ ὁ νοσῶν, εἰς τὴν ἡ ἀπο-. 

ϑνήσκει. ἐὰν δὲ εἰς τὴν ὀγδόην ἀναισϑητήσῃ, εἰς τὴν ἐ 

(ἢ εἰς τὴν 48) ἀποθϑνήσκει. ἐὰν δὲ φανῇ τὸ σημεῖον 
- ᾿ ᾿ 

τοῦτο κατὰ κρίσιμον ἡμέραν καὶ μετὼ τὴν κρίσιμον ἀλ- 
λοιωϑῇ, ἀγαϑόν. εἰ δὲ οὐ λυϑείη μετὰ τὴν κρίσιμον τῆς 

:0 ζ΄ τῆς ιδ΄» ἐστὶ σημεῖον οὐκ ἀγαϑόν. 

δξφ. β. πρωὶ τῆς φαινομένης ἀράχνης, ἔτυ δὲ καὶ δέους τῷ 

ἐπιπολάζοντι ὕδατι. 

᾿Αράχνης φαινομένης κατὰ τὸ τοιοῦτον οὖρον χαύνω- 
σις τοῦ ἐγκεφάλου δηλοῦται καὶ καταρροὴ καὶ πόνος τῆς 
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᾿χεφαλῆς, πολλάκις καὶ βηχεῖον παλαιὸν καὶ ἑκτικόὸν. εἰ τὸ 

σημεῖον τοῦτο φανείη τοῖς ἑχτικοῖς καὶ ἡ τρίτη στεφάνη 
᾿κοχχενόχρους γένηται καὶ ἐναιωρηϑείη τὸ παρυφιστώμενον, 
ἐγγὺς ὃ ϑάνατος, εἰ δὲ κατὰ μικρὸν ἐκλείστοι, ἐλσείς ἐστε 
᾿ξωῆς. εἰ δὲ λίστος φανείη περὶ ταύτην τὴν ἐπιφάνειαν καὶ 5 

«τὸ οὖρον ὀλίγον ἐξέρχοιτο, δυσεντερία δηλοῦται καὶ εἰ οὐ 
σιυυρέττοι, ὁ νοσῶν ἐλπίδα ἔχει ζωῆς εἰ δ᾽ οὖν, δυσχερῶς 
ζήσεται. 

Κεφ. γ. ᾿ Περὶ τῆς κατὰ τὸ κοινὸν συνδρομένης, τῆς β'ᾶς χαὶ 

δ΄ης στεφάνης. 10 

᾿ Πολλάκις ἡ β'α, καὶ ἡ δ στεφάνη ὁμοῦ φαίνονται 
κιρραί. ἔστε δὲ ὅτε ἡ δ φαίνεται λεπτοτέρα ἐν χύμασι 

λευκοῖς καὶ δηλοῦται νόσημα ἐντέρου τοῦ ἀπευϑυσμένου 

οἷον ἐξωχάδες, ἐσωχάδες, ῥαγάδες καὶ συκάμινον καὶ δια-- 
τρήσεις εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ δυσεντερία. καὶ εἰ μὲν 15 
ἀδρότερα φανείη τὼ γνωρίσματα, νεαρὸν ἐστε τὸ νόσημα. 
εἰ δὲ λεπτά, παλαῖον, φαινομένης ὡς εἴρηταε τῆς δ΄" στε-- 

φάνης λετιτοτέρὰς τῆς β΄, δηλοῦται ὅτι ἀπὸ τῶν ῥινῶν 
αἷμα ἐξῆλθεν ἢ μέλλει ἐξελϑεῖν ἀναντιρρήτως. 

Κεφ. δ΄. Περὶ κοκχινότητος τῆς β'ας στεφάνης. : 20 

Κοκκίνου γεγονυίας τῆς β΄ 15 στεφάνης, ἀφανεῖς γίνον- 
ται αἱ ἕτεραι ἄνευ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπιπολάζοντος καὶ ση-- 

μαίνεται κεφαλαλγία ἀπὸ αἵματος καὶ ὀφϑαλμοπονίᾳ ἢ 
οὖσα ἢ μέλλουσα. εἰ καὶ τὸ χῦμα λευκόν ἐστι καὶ εἰ δια- 
μείνειε τὸ σημεῖον τοῦτο, φλεγμονὴ τοῦ ἐγκεφάλου μιελε-- 15 
τἄται. χρεία οὖν καϑάρσεως αἵματος εἰς ὅλον τὸ σώμα 

καὶ εἰς τὴν περρβανϑμν εἰ καὶ φὸ οὖρον λευχὸν ἐστιν. 

Κεφ. ἐ. Περὶ τῆς κιρρότητος τῆς βαε, στεφάνης » καὶ διαφόρων 

χρωμάτων τοῦ χύματος. 

Εἰ ἡ β΄. στεφάνη κιρρὰ ἢ πράσινος φαίνοιτο, τὸ δὲ 30 
χῦμα κόκκινον ἢ οἰνόχρουν ἢ οἱονεὶ ζωμὸς τυροῦ, μέσον 
δὲ τῆς στεφάνης ὡσανεὶ πίτυρον, αὕτη δὲ ἡ στεφάνη πα- 
χυτέρα καὶ πιτυρώδης πρὸς τὸ χῦμα, ϑάνατον δηλοῖ 
φλεγμονὴ γὰρ τοῦ ἐγκεφάλου ἀπὸ αἵματος ὑσεβιφαίνεται" 
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διὰ γὰρ τοῦτο καὶ παραφροσύνη γίνεται ἀπὸ. τῆς τρίτης 
ἡμέρας καὶ ἀναισϑησία καὲ καταφορά. σημεῖον δὲ εἰς τὸ 

πρόσωπον ϑανάτου οὐ φαΐνεται. σφυγμοὶ δὲ ταχεῖς καὶ εἰ 
μένοι τὰ οὖρα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς κόκκινα καὶ λειτά. ἕως δὲ 

τῆς δ' παχυνϑείη, ἐλσείς ἐστὶ ζωῆς. εἰ δέ ἐστε ταῦτα ἀπὸ 
φῆς ἀρχῆς ϑολερά, ἄρξεται δὲ ἀπὸ τῆς τρίτης ἢ τῆς τε-- 
τάρτης λεπτύνεσϑαι οὐχὶ εἰς λευκόν, ἀλλ᾽ εἰς ἐρυϑρὸν 90ο- 
λερόν, εἰς τὴν ἕκτην ἢ εἰς τὴν ζ 1 κίνδυνος γίνεται. εἰ δὲ 
φὸ χὔμα ὅμοιόν ἐστι ζωμῷ τυροῦ εἰς τὴν ὀγδόην ἢ εἰς 

10 τὴν “"- κίνδυνος γίνεται" εἰ δὲ λυτῶδες «ὃ χύμα “«ολλά-- 
κις φανείη οἷον φαίνεται. ἐνίοτε τὸ ὕδωρ, περὶ οὗ εἴρηται 
καὶ τοῦτο τὸ χύμοω κατὰ τὴν ἀρχὴν λεσῖτον ἕως τῆς ἕκτης. 
ἀπὸ δὲ τῆς ἕκτης παχύνεται εἰς τὸ χρῶμα τὸ προρρηϑέν. 
ἡ δὲ στεφάνη αὕτη μέλαινα καὶ στενὴ καὶ διὰ τὴν στε- 

1 Ψότητα μηδὲ. ῥᾳδίως φαινομένη, μηδὲ ἄνευ ἀφροῦ, κίν- 
δυνος δηλοὔύται. εἰ δὲ μεταλλαγὴ γένοιτο, ἐλπίς ἐστι ζωῆς. 
εἰ δὲ διαβιείνειε εἰς τὴν δεκάτην ἕκτην; κίνδυνος δηλοῦται. 

τ Κεφ. ς΄. Περὶ μελανίας τῆς β΄ στεφάνης καὶ διαφόρων. χρωμάτων 

τοῦ χύματος. 

ες:  «έλαινα, ἄλλη στεφάνη οὐδὲν φαίνεται. εἰ οὖν ἐστε 
τὸ χῦμα λευκὸν καὶ λετιτὸν καὶ ἡ στεφανὴ τοιαύτη, με- 
λαγχολία δηλοῦται καὶ ἐπιληψία καὶ λογισμοὶ κακοί. εἶ 
φαίνεται δὲ τὸ ὕδωρ τὸ ἐπιπολάζον πιλεὸν καὶ λιϑιασμὸς 

ὑσπεμφαίνεται καὶ δειλία εἰς τὴν καρδίαν. εἰ δέ ἐστε τὸ 

: χὕμα κόκκινον, φλεγμονὴ τοῦ ἐγκεφάλου δηλοῦται ἀπὸ 

αἵματος καὶ μελαίνης χολῆς. εἰ δέ ἐστι κατ᾽ ἀρχὰς κόκκι- 
ψον, προϊόντος δὲ τοῦ καιροῦ λευκαίνεται καὶ ὁ νοσῶν 

ἀναισϑητεῖ, φλεγμονὴ δηλοῦται τῆς ὁπῆς τῆς παχείας, ἥτις 

ἐστὶν ὑποκάνω τοῦ ὀστέου τῆς σιαγόνος. ἔστι δὲ“ ἐλεὶς 
30 ἀγαϑή" ὅμως ἢ μακροτονία τοῦ νοσήματος. τὰ τοιαῦτα 

οὖρα οὐ ποιεῖ ὑπόστασιν, εἰ μὴ ὅταν ἄρξηται πεπαί-- 
ψεσϑαι. ἡ ὕλη, εἰ δὲ γένοιτο κρίσις, καὶ μετὸὶ τὴν κρίσιν. 
οὐ φανείη, ὑπόστασις ἐστὶ κακὸν φοῦτο σημεῖον. φαίνον-- 
ται γὰρ καὶ ἕτερα σημεῖα εἰς φὸ πρόσωπον, οἱ ὀφϑαλμοὶ 

3ὅ αἱμώφώδειρ, τὸ πρόσωπον εὔχρουν, η γλώσσα ἐρυϑρά, οἱ 

σφυγμοὶ τδιἀμεννὸς καὶ ταχεῖς. ὅτων ἡ οὕτως ἐχουόᾳ 
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αὕτη στεφάνη φανῇ στενὴ καὶ τὸ χῦμα οὔτε κίτρινον οὔτε 
ἐρυϑρόν, δηλοῦται καρυβαρία καὶ σκότωσις εἰς τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς καὶ ἀγρυπνία καὶ ὃ νοσῶν φωνῆς μεγάλης ἀκούων 
βαρύνεται καὶ πρὸς τὸ φῶς ἄχϑεται. εἰ τὸ τοιοῦτον οὖρον 

Ζ ι " ὁ νέες; , ἢ , 
εἰς τὴν εἼ" ἢ εἰς τὴν σἽ" πταχυνϑείη, καὶ κρίσις ἐλείζεται 

δι ἱδρῶτος ἄνευ λόγου. πολλάκις τοῦ χύματος ἀχυρόχρου 
φανέντος καὶ τῆς στεφάνης μελαίνης ἠναισϑήτησεν ὁ 

5, 

ψοσῶν, ὅμως δὲ ἐλπίδα ἔχει ζωῆς πλὴν μετὰ μακρονοσίας." 

Κεφ. ζ΄. Περὶ πομφολύγων φαινομένων κατὰ τὴν βὴν στεφάνην 
πολλῶν καὶ λεπτῶν. 

Κατὰ τὴν β΄ στεφάνην κύκλῳ φαινομένων πομφολύ-- 
γων πολλῶν καὶ λεπτῶν, πεφαλαλγία δηλοῦται χρόνιος 
ἀπὸ πνευμάτων. εἰ. δὲ εἰσιν αἱ πομφόλυγες κιρραί, ἀπὸ 

“- 2 ᾿ ἢ, 2 , ὃ « ᾿ , χολῆς, εἰ δέ εἶσιν ἐρυϑραί, ἀπο αἵματος, εἰ δὲ ἐσείμικτοι, 
- ' - - - ᾽ 

ἀπὸ ἐπιμίχτων χυμῶν σιλεονάζοντος τοῦ χύματος τοῦ μᾶλ- ι5 

λον φαινομένου τῇ ἐπιμίξει, τὰ τοιαῦτα οὖρα ὑπόστασιν 
οὐκ ἔχει λείαν, εἰ μὴ ἐσκορπισμένην ἀεί. πολλάκις παχύ- 
ψεται τὸ χῦμα, κεφαλαλγοῦσε δὲ καὶ ὁδονταλγοῦσι οἱ νο-- 

σοῦψντες, τῶν τοιούτων πορμιφολύγων κύκλῳ τῆς στεφάνης 
φαινομένων ὅλη ἡ κεφαλὴ ἀλγεῖ. κατὰ τὸ ἥμισυ δὲ ταύτης 
φαινομένων, τὸ ἥμισυ μέρος ταύτης κεφαλῆς ἀλγεῖ. καὶ εἰ 

μέν ἐστε χρωματισμένον τὸ χῦμα, τὸ δεξιὸν τῆς κεφαλῆς 
μέρος ἀλγεῖ. εἰ δὲ λεστὸν καὶ λευκόν, τὸ ἀριστερὸν πά-- 
σχει καὶ εἰ μὲν αἱ πομφόλυγες λίαν εἰσὶ λεταί, τὸ γό- 
σημα παλαιὸν ἐστι, εἰ δὲ ἀδραί, νέον. 

Κεφ. ἡ. Περὶ πομφολύγων ἁδρῶν καὶ ὀλίγων φαινομένων κατὰ 
τὴν» β' στεφάνην. 

Κατὰ τὴν β' στεφάνην εἰ φανεῖεν πομφόλυγες ἀδραὶ 
καὶ ἀρεαὶ καὶ ἐσκορστισμέναε ἀνερχύμεναε πρὸς τὸ ἄνω 
μέρος ταραττομένου τοῦ οὔρου, κεφαλαλγία δηλοῦται ἀπὸ 
ῥεύματος ψυχροτέρου ἢ ἀπὸ πολυποσίας, καὶ εἰ φανεῖεν 

αἱ πομφόλυγες εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς στεφάνης λεσταί, 

δηλοῦται παλαιότης τούτου τοῦ νοσήματος καὶ ἀνακαί- 
γισις καὶ καραβαρία καὶ σκότωσις καὶ ῥῖγος περὲ τὴν κε-- 

φαλὴν καὶ πτῶσις τριχῶν καὶ ἀνορεξία. καὶ ἐὰν φανῇ τὸ 
Ι΄. 19 

10 

20 

25 

35 
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ἄνω καὶ τὸ πάτω τῆς στεφάνης κίαρενον, ἐποχὴ τῆς γα- 
στρὸς δηλοῦται ἐξ ἀτονίας υϑὲ ἕδρας. 

Κεφ. 6Θ΄.. Περὶ ἀραδα μόρα ἰκρδε β ελββδθουι "τὴ τὴν 

δευτέραν στεφάνην. 

5 Τῶν πομφολύγων φαινομένων κατὰ τὸ ἥμισυ τῆς β' 
στεφάνης, ὕπνος δηλοῦται ἡμισείας νυκτός. εἰ δὲ ὀλίγαι 
εἰσὶν αἱ πιομφόλυγες εἰς ἐν μέρος «ἧς στεφάνης, ὀλίγαι 
δὲ εἰς ἕτερον, δεύτερος ἐξυπνισμὸς δηλοῦται καὶ ἀγρυπνία 

ἀπὸ τροφῶν στολλώκις δυσσιέσστων καὶ φυσωδῶν. εἰ δὲ διό- 
᾿ολοὺῦ εἰς ὃν μέρος αἱ πομφόλυγες φαίνονται, ἡμικρανία 

δηλοῦται καὶ ὠταλγία καὶ τοῦ ἕνος μέρους τοῦ λευκοῦ 
ὀδύνη, πολλάκις καὶ τοῦ ὀφϑαλμοῦ, καὶ εἰ μέν ἐστι τὸ 
᾿χύμα λευκὸν καὶ λεπτὸν καὶ στίλβον, «ὁ ἀριστερὸν μέρος 
ψοσεῖ᾽ εἰ δὲ ποσῶς κεχρωματισμένον, τὸ δεξιόν. 

ι6. Κεφ. ἐ. Περὶ ἀφρῶν φαινομένων εἰς ὅλην τὴν δευτέραν στεφάνην. 

Τὶς ὅλην τὴν β' στεφάνην εἰ φανεῖεν. ἀφροὶ σμιπρο- 
τατοι καὶ ἀμυϑδρότατοι, κεφαλαλγία δηλοῦται γρονία, καὶ 

ζάλη περὶ τὴν κειραλὴν καὶ παρηβαρία καὶ “σκότωσις τῶν 

ὀφϑαλμῶν καὶ βάρος ὅλου τοῦ σώματος. καὶ τὸ τοιοῦτον 
ἢ) σημεῖον σλέον εἰς τὰ τῶν γυμῤμκαῦν οὖρα φαίνεται, ἐν οἷς 

οὐδὲ ὑποστασὶς ψαίμρτὰρ, εἰ δὲ. καὶ φανείη, ὀλίγη φαίνεται 

καὶ λεσιτή, δὲ οὗ σημείου δηλοῦται καὶ παλμὸς εἰς τὴν 

καρδίαν καὶ λήϑη. καὶ ἐποχὴ τῶν αὐτῶν συνήϑων. 

Κεφ. ια΄. Περὶ ἀφρῶν λεπτῶν καὶ ἁδρῶν φαινομένων εἷς ὅλην τὴν 

25 : οὶ δ΄ στεφάνην. Ἢ 

Πολὺς ἀφρὸς πολυποσίων δηλοῖ καὶ ἀπεεψίαν, ὁ δὲ ὁλί- 
γος πλησμονὴν πνευμάτων, τοῦ ὅλου σώματος διὰ συνή- 

ϑειαν «ροφῶν ὑγροτέρων καὶ ὁπωρῶν. ἔστε δὲ ὃ πόλυπο- 
σίας σημάντικὸς καὶ ἀμδρᾷρ καὶ ἐν ἀγυποστάτοις οὔροις 

30 φαίνεται, φαίνονται δὲ καὶ ἀμφότερα εἰς ὅλην τὴν στε- 
φιίνην μηδεμιᾶς ἄλλης στειράψης φαινομένης, καὶ εἰ ἀχυ- 
ρὐχροὺς φαίνοιτο, ἰσότητα τῶν χυμῶν δηλοῖ καὶ -καϑαρὰν 
ὑγείαν, ἔχει δὲ καὶ ὑπόστασιν ὀλίγην" εἰ. δὲ ϑμισέρᾳ ὕδατι, 
ἀτονίαν τοῦ ἥπατος δηλοῖ καὶ ὑχρότητα καὶ ἀτονίαν τοῦ 
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στόματος τοῦ στομιάχου καὶ ἀρμοπονίαν καὶ ἐν τοῖς παρ- 
οξυσμοῖς τοῖς ἀπὸ φλέγματος. τοιοῦτον οὖρον φαίνεται 

καὶ τοῖς παιδίοις διὰ ὑγρότητα τῆς κράσεως. καὶ ἀδδηφα-- 
γίας, φαίνεται διὰ ξηρότητα καὶ μεσαιπολίαν τοιαῦτα οὖρα. 
αὶ ὀλιγότης τῶν τοιούτων ἀφρῶν στενότητα δηλοῖ τῶν σπιό- 5 
ων» τῶν σινευμάτων “διὰ. γλισχρότητα τῶν χυμῶν. 

Κεφ. ιβ'. Περὶ ἀφρῶν δλέγων φαινομένων διαφόρῳ χρύβαει τοῦ 
ἐπα το ἢ παρυφεσταμένου. «τῇ δευτέρᾳ. στεφάνῃ.... 

αν ΕἾ, ἀφροὶ ὀλίγοι εἰσὶ περὶ τὴν β΄ στεφάνην, τοῦ ἡμί- 
ἴσεος τῆς κεφαλῆς ὀδύνη δηλοῦταε καὶ ἑῆς τοῦ ὠτὸς ῥίζης, 19 

'καὶ εἰ. μέν εἰσιν οἱ: ἀφροὶ ἀδροί, φο. πάϑος. ψεῦψ ἐστίν. εἰ 
δὲ λενυτοὶ παλαιόν, φτοῦ τοιούτου οὔρου κεχρωμιατισμένου. 

ὄντος σὺν. ὑποστάσει λετιτῇ καὶ ἀκροεσκορπισμένη,. ὠτονία 
δηλοῦται τοῦ στομάχου καὶ τῶν γονάτων καὶ ἔμφραξις 

τοῦ σπληνὸς" χαὶ ὀδύνῃ τοῦ ἐμ: τρί, καὶ" ΤΣ ψύ-- 15 

ξεως κατα: τὴν μεφαληήνν.. γον τε. πῶ πὸ 9 
π 

ἕν". ΧΦ. "γ. “Περὶ κιτρίνων ἀφρῶν φαινομένων τῇ ψ' ᾿'στεφάνῃ. 

Εἰ ἡ δ στεφώνῃ φαίνεται ὅλῃ "τρίνους ἀφροὺς «ἔχουσα 

οὔτε λίαν ἁδροὺς οὔτε λίαν λεπιτούς, φὸ χῦμα δὲ ἐρυϑρὸν 

καὶ ϑολερὸν καὶ ἀγυπόδέαξον, ἰκτεῤὸς, "δηλοῦται ἀστὸ σπλη- Ὁ 

ἡνὸς, ἢ ἀπὸ τοῦ ἡμεᾶξος," “καὶ εἰ ῥεὲψ' εἴη ἀπὸ. τοῦ ἥξπεατος, 

-ἀφροὺ φαίμονται ἀεὶ καὶ. δίψαι καὶ ᾿ϑέρμη καὶ βῆξα.. εἰ δὲ 

ἀσὺ τοῦ σπληνὸς, ΗΝ οὐ φαίνονται [ ὀλίγοι. ᾿ : 
δῶν ἘΠ Ο Ἢ 
τε: νδ΄, ἐΞᾺ τὰ Βογδ τῆς δενγέρας, στεφάνης καὶ χρωμέρων, 

ΤᾺ ὑ δ ἢ διαφόρων τοῦ ) χύματος., 

δὶ "μὲν ψεύδαιδαὶ φαίνεται ἡ β'. ΕΞ ὐφφύνης ἄνευ 

-ἀφρῶψν, τὸ χὔμα "δὲ λευκόν ἐστε, μδλαγχολία. δηλοῦται καὶ 
“μανία: καὶ σκόξωσις τῶν ὀφϑαλμῶν. εἰ δὲ κεχρωματεσμέ- 
γον ἐστὶ τὸ γὕμα ἤτοι ἐρυϑροῦ ἢ κίτρινον ἢ ἐπίμικτον, 
ἐπιληψία δηλοῦται καὶ μανία καὶ μελαγχολία καὶ καρδιακὰ 30 
παϑὴ μετὰ φόβου: φαίνεται καὶ τοῖς τεταρταίοις τοι- 
αὔτα οὖρα. ἀνελανς τὸν 

ρος Οἰὖν 

195 
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Κεφ. τέ. Περὶ μελανέίας τῆς δ' στεφάνης καὶ χρώματας τοῦ 

παρυφιστῳμένου, 

Δ΄ στεφάνη χωρὶς τοῦ ἄνω ὕδατος τρίτη καταλέγεται. 

εἰ δ' ἐστιν ὅλη ἡ τοιαύτη στεφάνη μέλαινα, «τὸ δὲ χῦμα 

δ λεσιτον, ἐπιληψία᾽ δηλοῦται καὶ καρηβαρία καὶ λογισμοὶ 

κακοὶ καὶ λήϑη καὶ ἀτονία στομάχου καὶ νεύρων τὸ τοι- 

οὔτον ΨΉΜΨΙΥ ἄνευ " ἀφρών υυὐώναν ΑϑῈ 
Ἀ 

Κεφ. ις΄. ὦνχε τοῦ πθνλθον κονιορτοῦ. τῇ δ στεφάνῃ. 

Εἰς τὴν τοιαύτην πενάρτην στεφάνην εἰ φαίνεται 

10 ὡς δῆϑεν κονιορτός, χαύνωσις τοῦ ἐγκεφάλου δηλοῦται καὶ 

πύκνωσις ἐγγυτάτη. καὶ βὴξ παλαιὰ ἀπὸ κασαρροῆς. ἐὰν ἡ 

τοιαύτη στεφάνη κεχρὼ μωτεσμξνη εἴη,. οὐ λείπει αἴσϑησις 

ψύξεως, τι πολλάκις γίνεται καὶ ὀδύνη εἰς τὰ ὦτα. 

κοῦ: ἐμ Περὶ τῶν φαινομένων πιτύρων τῇ δ' ἀρωόν. 

15 Εἰ δ᾽ ὡς͵ δῆϑεν πίτυρα φαίνοιτο τῇ δ' στεφάνῃ, εἰ 
πράσινος αὕτη εἴη, φλεγμονὴ τῷ ἐγκεφάλῳ ων ᾷς τὲ καὶ 

φρενίτις, σολλάκις βωβαίνεται καὶ ὁ νοσῶν καὶ εἰς τὴν ς 

ἢ εἰς τὴν ξν ἀποϑνήσκει." 

Κεφ. νή. Περὶ παρυφισταμένου. 

20 Φαίνεται τὸ παρυφιστάμενον τοῦ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι 
ὑγροῦ. διήϑημα καὶ περίττωμα εἶναι. οὐ γὰρ ἂν διὰ τού- 
σου νεύρων καὶ δέρματος ἐδηλοῦτο διάϑεσις, ἔτε δὲ καὶ 
τῶν μορίων τῶν ἐντὸς πάντων. εἰ μὲν οὖν ἐστε τοῦτο 

λευχόν᾽, τὸ σῶμα ὀρὸς τὸ ὑγρότερον Ψεύει, εἰ δὲ ἐχυρό- 
16 χρουν, σιρὸς τὸ ξηρότερον καὶ εἴ ἐστιν ολίγον, ὃ στόμαχος 
ἐσχυρός, ἔστιν καὶ ἡ πέψις καλή. εἰ δὲ ἐστι πολύ, ὃ στό-- 

μαχος ὑγρὸς ἐστε καὶ καλός, εἰ πέττοι καλῶς, εἴ τι πε-- 
πεμμένον βαρύ ἐστι. εἴ τι 'δὲ ἀστεσῦτον, ἐλαφρὸν καὶ ὀνωῃ 

λοῦται τῷ τόπῳ τῆς ἀμίδος: 

30 Κεφ. ε8'. ϑνὴ ἐναιωρήσεως τοῦ μων ΩΝ χρώματος. : 
τοῦ χύματος. 

᾿Εναιωρουμένου τοῦ παρυφισταμένου καὶ μὴ ὄντος συδ-- 

ριττώματος περὶ οὗ αἰωρηϑήσεται καὶ τοῦ οὔρου ἀκροκε- 
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χρωματισμένου ὄντος; πλήρωσις δηλοῦται ὅλου. τοῦ σώ- 
ματος καὶ ἀτονία τῶν ἀλλοιωτικῶν καὶ ἀποκριτιχῶν δυνά- 
μεων, μελετᾶται οὖν νόσημα. εἰ δὲ ἐστι τὸ οὖρον λευκὸν 
καὶ ἡ ὑπόστασις αὐτοῦ τοιαύτη, πολυφαγία ὑπεμφαίνεται 
Ἄ , ᾿ - ᾽ , ᾽ 2 ᾿ , ᾿ 

ἢ πολυποσία, καὶ ἐκ τῶν ἀγρυπνία. εἰ δὲ ολιγοτροφία γέ- 9 

γονε καὶ ὕπνος, ἀτονία δείχνυται τοῦ στομάχου καὶ τῶν 
γονάτων. καὶ νεφροῖς βάρος καὶ νωϑρότης τοῦ σώματος 

ὅλου τοῦ ἑνὸς μορίου ἀγανάκτησις. 

Κεφ. κ΄. Περὶ τῆς ἐν ἑνὶ μέρει νεύσεως τοῦ παρυφισταμένου 

Ἐὲὶ ἡ ὑπόστασις εἰς μέρος ἵσταται τῆς ἀμίδος, δη- τὸ 
λοῦται πάϑος τοῦ μέρους τοῦ σώματος τῆς ἀμίδος ἐκεί-- 
ψγοῦ εἴτε ἄνω εἴτε κάτω. ῥηθήσεται δὲ περὶ τούτου τρα- 

ψότερον καὶ εἰ μὲν ἐστε τὸ οὖρον ἀκροκεχρωματισμένον, 
κατὸ μέρος τὸ δεξιόν ἐστιν ἡ ἀγανάκτησις. εἰ δὲ λευκὸν 
κατὰ τὸ ἀριστερόν, ἐκ ποίας δὲ ὕλης δείκνυται τὸ νόσημα, 15 

ἀπὸ τοῦ χρώματος δείκνυται. 

Κεφ. κα. Περὶ τοῦ ὑπὸ τὴν στεφάνην παρυφισταμένην διάφορον 

ἔχουσαν τὴν σύστασιν. 
" 

Παρυφισταμένου ὑπὸ τὴν δ' στεφάνην ὄντος, ποτὲ 
μὲν. παχεῖα φαινομένη, “τοτὲ δὲ λεπτὴ δίκην παχέος κο- 
γιορτοῦ, εἰ ἐρυϑρὰ ἡ στεφάνη φαίνεται, δηλοῦται καταρ- 
ροὴ ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς τὸ στῆϑος καὶ βὴξ καὶ φϑίσις καὶ 

πυρετὸς ἐμφολεύων. εἰ τὸ χῦὕμα λευκόν ἐστι καὶ ἀνορεξία 
δηλοῦται καὶ εἰ μέν ἐστι διόλου τὸ παρυφιστάμενον παχύ, 

φὸ νόσημα ἀπὸ ψυχρότητος γέγονεν, εἰ δὲ διόλου λεπτὸν 
ἀπὸ ϑερμότητος, καὶ εἰ πολλάκις φϑείρεται τὸ οὖρον, ἀπό-- 
σχήμμα δηλοῦται εἰς τὸ στῆϑος καὶ βηχικὸν πάϑος φαί-- 

ψεται καὶ ἐμπινικοῖς τοιαῦτα οὖρα ἄνευ θηχίου καὶ ἥπατι- 
κοῖς. πολλάκις ἀπὸ πυκνώσεως ἢ ϑέρμης τοῦ ἥπατος βήτ- 

30 

Π ξ « ᾿ 2 " ᾿ ᾿᾽ γ, ᾿ ι ᾿ τουσί τινες, ὧν ὑπόστασιν οὐκ ἔχει τὸ οὖρα. ἔτε δὲ καὶ 30 
τὸ χρῶμα τούτων ἐρυϑρόν. 
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- Ζζεφ. κβ΄. ἹΕρὶ μεταβολῆς τοῦ παρὐφισταμένου καὶ τοῦ χρώματος 
10 Ὁ γπτι τῆς. στεφάνης. ... ἱ ᾿ 

οῖς ἀνώμεὶ σευρέντουσιν ἀπὸ λώνεόνηδου εἰς υϑθρὰ 
μεταβληϑείη ἡ ὑπόστασις, στιλησίον ὁ ϑάνατος, εἰ ἡ στε-- 

ς φάνη ὅλη ἐρυϑρὰ ἢ ὅλη μέλαινα, ἡ ὑπόστασις δὲ λευκὴ 
καὶ παχεῖὼ καὶ πολλὴ καὶ ὑπὸ τὸν πυϑμένα τῆς ἀτμίδος, 
συλήρωσις δηλοῦται τοῦ στομάχου καὶ τῶν ἄλλων φλεβῶν 
ἀπὸ φλεγμάτων παχέων χαὶ ὄκνος καὶ βάρος εἰς ὅλον «τὸ 
σώμα καὶ ἀνασιψοῇ δύσκολος καὶ καρηβαρία καὶ καταφορὰ 

10 στολλὴ οὐ καϑ' ὕπνον φυσικόν. «ο τοιοῦτον οὖρον ταῖς 
γυναιξὶ συλέον- συμβαίνει διὰ τὴν ἐξ ὑγροῦ πλήρωσιν τῆς 

μήτρας, πλὴν. ἐστ᾽ ἐκείνων οὐκ ἔστιν ὑπόστασις φὸ φαινό- 

ῬΌΛΥΣ εἰ καὶ φαντάζει, ἀλλὰ περίττωμα τῆς μήτρας; ὅϑεν 

καὶ μικρὸν μεεεωρίξεται. 

οἀ  χοι Κεφ. Ἀδὰ Περὶ λευκότητος τοῦ παρυφισταμένου. 

10 λευκὸν παρυφιστάμενον ἔνδειαν τοῦ ἐμφύτου 8ερ- 
μιοῦ ἀναγγέλλει λευκὸν παρυφισταμένον ἢ μακρὰν ἀρρω- 
συίαν ἢ ῥεῦσιν αἵματος πολλοῦ ἢ ξηρότητα χράσεώς ἢ 
γῆρας καὶ ἀτονίαν τῶν δυνάμεων καὶ μεμὰ πολλὴν κίνη- 

0 σι» τῶν ἀφροδισίων τοιοῦτον οὖρον φαίνεται" καὶ εἰ μὲν 

ἔνε φαινόμενον ἐπὶ ἡμέρας μὲν τοιοῦτο, ἐπὶ ἡμέρας δὲ 
ἀλλοῖον, ὠἀτονία δηλοῦται τοῦ στομάχου καὶ τοῦ ἥπατος. 

Κεφ. κῦ΄. «Περὶ μεταβολῆς τῆς ἀπὸ λευκότητος εἰς ἕτερα χρώματα 

: τοῦ παρυφισταμένου. 

2. Μευκότης τῷ παρυφισταμένῳ φυσική ἐστι, ὅτε περίστωμά 
ἐστε τοῦ φυσικοῦ ὑγροῦ καὶ τὸ φυσικὸν ὑγρὸν λευκὸν ἐστι. 
ὅτων οὖν μεταβληϑείη ἀπὸ λευκότητος, ἀρρωστία δηλοῦ-- 
ται" ὑγιοῦς γὰρ ἕξεως ὑπόστασις λευκὴ καὶ λεία καὶ ὁμαλὴ 
καὶ καταμένουσα: πρὸς τὴν ποσότητα δὲ τῆς ἕξεως καὶ ἢ 

30 ποσότης αὐτή, ἐκλείπουσι δὲ καὶ αἱ κίτριναε δύο στεφάψαι 

αἱ φαινόμεναε κατὰ τὰ νοσήματα τῆς ἕδρας. εἰ δὲ φα- 
γεῖεν, οὐκ ἐστὶ δηλωτικόν «τὸ τοιοῦτον οὖρον ἀκραιφνοῦς 
ὑγείας, πολλάκις ὑπόστασις τοιούτου χρώματος, καὶ κιτρί-- 

γου ἢ ἐρυϑροῦ ὄντος τοῦ τοιούτου χύματος, οὐκ ἐμφαίνει 

385 ἀρρωστίων ὅλου τοῦ σώματος, ἀλλὰ τοῦ ἥπατος ἢ τῶν 
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ψεφρῶν καὶ εἰ μέν ἐστι λευκὸν τὸ οὖρον ἄνευ τῶν στεφα- 
γῶν προρρηϑεισῶν ἐτϑ δ ὑπόστασις δὲ λευκὴ καὶ λεία καὶ 
ὁμαλὴ καὶ κάτω τοῦ σώματος πυϑιμένος ὑγεία δηλοῦται. 
δἰ δὲ ἐστιν ἐρυϑρόν, ἐνδέχεται, ὄντος φοῦ σώματος οὐκρώ- 

φου, τοῦ δὲ ἥπατος ϑερμοῦ ἀπὸ ἀτονίας τοῦ στομάχου, 5 
ϑερμαίνεσθϑαι τὸ ἧπαρ καὶ χρωματίξειν τὸ οὖρον. 

Κεφ. κέ. Περὲ ἐρυθρότητος χύματος παρυφισταμένου καὶ στεφάνης. 

Οὖρον ἐρυϑρότερον κοκκίνην ἔχον ὑπόστασιν καὶ στε- 

φάνας ὁμοίας οὐκ ὧν συμιβαίη. εἰ δὲ οὖν, ϑανάσεμον. εἰ 
μὲν ἔνε ἡ στεφάνη, ἐρυϑροτέρα ἡ ὕλη πρὸς τὴν κεφαλὴν 10 
ὥρμησεν, εἰ δὲ ἡ ὑπόστασις ἐρυϑροτέρα, εἰς τὰ βάϑη καὶ 
εἰς ὅλον τὸ σῶμά ἐστιν. εἰ δέ ἐστε τὸ χύμια ἐρυϑρότε- ᾿ 

ρον, εἰς τὸ ἧπαρ ἐστιν ἡ ὕλη ἢ εἰς τοὺς νεφρούς. εἶ λεί-- 

σιει τὸ σημεῖον «τὸ κατὰ τὴν ἐπειφάνειαν ἤτοι ἢ κιρρότης 
τοῦ ὕδατος, ζωῆς ἐστιν ἐλστίς. εἰ δὲ οὖν, κατὰ τὴν σιρώ-- 15 

τὴν ἀρρωστῶν ϑνήσκει. τὸ τοιοῦτον οὖρον ἐὰν ἀπὸ τῆς 
ἑβδόμης καὶ ἔμπιροσϑεν ἄρξηται παχύνεσϑαι καὶ τῆς κιρ- 
ρότητος ἐξανίστασϑαι, ἐλτείς ἐστε ζωῆς. τὸ δύσκολον καὶ 

ἐστίφοβον τοῦ τοιούτου τοῦ νοσήματος ἡ ὀγδοὴ ἔχει καὶ 
ἡ δεκάτη καὶ ἡ δωδεκάτη. ἐὰν παχυνϑῇ τὸ οὖρον στρὺ 
τούτων τῶν ἡμερῶν ἐλπίς ἐστε ζωῆς. , ᾿ 

Κεφ. κε, Περὲ κιρρότητος παρυφισταμένου καὶ στεφάνης καὶ 
λευκότητος τοῦ χύματος. 

Εἰ κιρρὸν τὸ παρυφιστάμενον, τὸ χῦμα δὲ λευκότε- 
ρον καὶ ἡ οτεφάνη κιρρά, πυρετὸς δηλοῦται διηνεκὴς καὶ 25 
ἀναισϑησία καὶ μαρασμιός. τοιοῦτον οὖρον τελειστάκις φαί- 

γψεταὶ εἰς ἑχτιχοὺς πυρετοὺς ἐγγύτατα τοῦ ϑανάτου καὶ 
εἰς φρενιτικοὺς ἐγγύτατα τοῦ ϑανάτου. κατὰ τὴν ὀγδόην 
δὲ ἢ τὴν δεκάτην ἢ τὴν δωδεκάτην ϑνήσκει ὁ νοσῶν. 
σπανίως δὲ φαίνεται τοιαῦτα οὖρα. Φαίνεται τοιαῦτα οὖρα 30. 

καὶ εἰς περιτιψευμονικοὺς ἀπὸ ξανϑῆς χολῆς καὲ εἰς τοὺς 

ἔχοντας ἀπόστημα σιλησίον τοῦ πνεύμονος" μόνον. δὲ ἐπὶ 
τούτων φαίνεται καὶ ἐρυϑρότερον «τὸ χύμα. καὶ ὁ ἀρρω- 
στῶν δυσπνοεῖ. ὅτε δὲ ἄρξεται δυοπνοεῖν, καχὰς ἐλπί- 

δας ἔχει. 2Ὁ 
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Κεφ. κζ. Περὶ λευκότητος τοῦ χύματος καὶ μελανέας τοῦ 
παρυφισταμένου. 

Οὖρον λετυτὸν καὶ λευκόν, μέλαιναν ἔχον ὑπόστασιν, 
“ ἌΤΟΣ ἢ ς Ἄ - , ε - ᾿ 

ὕδερον δηλοῖ ἀνασάρκα ἢ μᾶλλον ϑάνατον ἐξ ὑδεροῦ" οὐρα 
5. δἴδομνεν πολλάκις μέλανα, εἰς ἰκτερικοὺς ἀπὸ μελαίνης χο- 
λῆς καὶ ἀπὸ τῶν νεφρῶν καὶ πάντα ἦσαν ἀκίνδυνα. 

Κεφ. κη΄. Περὶ τῶν φαινομένων κατὰ τὸ παρυφιστάμενον στιγμῶν. 

Εἰ περὶ τὸ σιαρυφιστάμενον φαίνονται στιγμαὶ δίκην 

σπέρματος μήκωνος ἔμφραξις καὶ ὀδύνη δηλοῦται τῶν 

10 νεφρῶν. καὶ ἀτονία τοῦ ἥπατος καὶ βάρος καὶ νωϑρότης 

περὶ τὴν κίνησιν. ἔστε δὲ ταῦτα καὶ προοίμια τοῦ ψαμ- 

μίου καὶ εἴπερ οὐ γένοιντο ἐπιμελεία, μέλλει συστῆναι λί- 

ϑὸος τὸ τοιοῦτον οὖρον καὶ ἰσχίασιν δηλοῖ. γίνεται δὲ πτρῶ-- 

ον βάρος καὶ ἀγανάκτησις εἰς τοὺς νεφρουῖς ἔκτοτε καὶ 
16 ῥευματισμὸς εἰς τὸν ἕνα πόδα κατὰ τὸ ἔξω μέρος τοῦ 
μηροῦ τὸ καλούμενον ἰδιοτικῶς σαίτα ἕως κάτω τοῦ γόνα- 
τος καὶ ὅταν ἰσχυροποιηϑῇ τὸ κακὸν κάτεισι καὶ μέχρε 

"τοῦ ἀστραγάλου. ϑερμῶν δὲ ὄντων καταπολὺ τῶν νεφρῶν, 
πρωματίξεται καὶ τὸ οὖρον εἰς τὸ ἐρυϑρὸν καὶ πολλάκις 

30 αἱ φαινόμεναι στιγμαὶ αὕται κύκλῳ τῆς ὑέλου εἰσὶ καὶ 

δηλοῦσι ἔνδειαν καὶ ἀτονίαν πολλὴν τῶν νεφρῶν. 

Κεφ. κθ΄. Περὶ νῶν κατὰ τὸ παρυφιστάμενον φαινομένων 
στιγμῶν λευκῶν. 

ΕἸ ἔνδον τοῦ παρυφισταμένου λευκόταταιε φαίνονται 
295 στιγμαί, δηλοῦται ψώρα καὶ κνησμονή, διότι" περίττωμά 

εἰσι, τοῦ ἁλυκοῦ ὑγροῦ τοῦ ὑποκάτω τοῦ χρώματος. τὸ 
τοϊοῦτον γὰρ περίττωμα εἰ μὲν κατὰ πολυ δριμύ ἐστι, ποιεῖ 
πληγὰς καὶ ψώρας. εὲ δὲ ἁλυκόν, «τοιεῖ πλησμονὴν, καὶ εἰ 

ο ἀὲν αἱ σειγμαὶ σολλαὶ φαίνονται, ἡ πψνησμονηὴ καὶ ἡ ψώρα 
30 εἰς ὅλον τὸ σώμα δηλοῦται εἶναι. εἰ δέ εἰσιν ἄχρι τῶν δέκα 

μέχρι τῶν μηρῶν καὶ τῶν ὑποχονδρίων ἐστὶν ἡ κνησμονή. 

εἰ δὲ πέντε ἢ κάτω τῶν εἰ εἰς τοὺς ὄρχεις καὶ τὴν ἕδραν 
μόνην ἔρχεται ἡ κγησμονὴ ἄνευ λόγου καὶ εὐ οὐ φαίνεται, 
μδλλεε φανῆναι. 
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Κεφ. 1. ερὶ τῶν φαινομένων κατὰ τὸ παρυφίστάμενον 
"στιγμῶν κιτρένων, 

Ἐὶ φαίνονται κατὰ τὸ “παρυφιστάμενον στιγμαὶ κίτρι- 

ψοι βαρεῖαι κατὰ τὸν πυϑμένα τῆς ἀμίδος πλεονασμὸς 

ἐμφαίνεται ξανϑῆς χολῆς εἰς τοὺς νεφροὺς καὶ εἰ τὸ χῦμα 9 

φαίνεται λευκὸν ἢ ἀχυρόχρουν, αὕτη ἡ ἀκολουϑία καὶ ἐπὶ 
τῶν φαινομένων κιτρίνων ψαμμίων. ΐ 

Κεφ. λα. Περὲ τῶν φαινομένων κατὰ παρυφιστάμενον ὡς δῆϑεν 
σκωλήκων μικρῶν καὶ τῆς τούτων ποσότητος. 

Εἰ φαίνονται κατὰ τὸ παρυφιστάμενον ὡσανεὶ σκω- τὸ 
λήκια μικρὰ οἷα εἰς τὸ ὄξος γεννᾶται, ἀγανάκτησις τῶν 
ἁρμονιῶν τῆς ῥάχεως δηλοῦται καὶ εἰ μέν εἶσε πολλὰ τῶν 
ἀρμονιῶν ἁπασῶν ἡ ἀγανάχκτησίς ἐστιν, εἰ δὲ ὀλίγα καὶ 
μικρά , Ψύξις δηλοῦται ἢ πλεονασμὸς ὑγροῦ καὶ ἀτονία 
ἀπὸ πολλῆς ἀρρωστίας ἢ ἐνδείας πολλῆς τοῦ ἐμφύτου 15 

ϑερμοῦ ἢ ἀπὸ ἐμφράξεως γλίσχρου χυμοῦ καὶ ἐνδεία τῆς 

ϑέρμης καὶ εἰ μεγαλότερα φαίνονται τὰ φαινόμενα, δευ- 
φέρα δὲ ἢ τριττὴ σημαίνεται σπάσμα ἢ προγεγονὸς ἢ 
μέλλον γεγέσϑαι. εἰ δὲ ἕν μόνον καὶ μεγαλότερον καὶ 

δεδιπλωμένον ὥσττερ σχώληξ, δηλοῦται τοῦ ἑνὸς ὄρχεος 

ἀγανάκτησις ἢ τοῦ δεσμοῦ τῶν ὄρχεων ἢ γεγονυζα ἢ μέλ-- 
λουσὰα γενέσϑαι καὶ εἴ ἐστε τὸ οὖρον λευκὸν τοῦ ἀριστε-: 
ροῦ μέρους ἡ ἀγανάκτησις ὑπεμφαίνεται. εἰ δὲ κεχρωμα- 
τισμένον, τοῦ δεξιοῦ" εἰ δὲ τὸ φαινόμενον κατὰ κρίκον 
φαίνοιτο ϑώρακος κεκλωσμένον, γόνατος δηλοῖ ἀγανάκτη- 25 
σιν καὶ εἰ μὲν ἔνε κάτω τοῦ κάτω μέρους τοῦ γόνατος, 

εἰ δὲ ἄνω τοῦ ἄνω ταῦτα τὰ οὖρα οὐκ ἄνευ ἀφρῶν φαί- 
ψονται. 

Κεφ. λβ΄. Περὶ τοῦ ὡς δῆϑεν κονιορτοῦ παρυφισταμένου ὑπὸ 
τὴν στεφάνην, 30 

Παρυφισταμένου ἐσκορπισμένου δίκην κονιορτοῦ ἄνω 

τῆς ἀμίδος ὄντος ὑπὸ τὴν στεφάνην" φαίνεται δὲ τοῦτο 
ἐστὶ τῶν χρωμάτων ἁπάντων, τοῦ στομάχου καὶ τοῦ ἥπα- 
τος ἀτογία. δηλοῦται. οὐκ ἔοτι παρυφιστάμενον φυσικόν. 
ὁ τὸ τοιοῦτο οὖρον ἔχων, εἴ τι προςφέρειν ἐξεμνεῖ τοῦτο 35 
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καὶ ἄνευ ἐγγύου γυναικὸς ἐπὶ τῶν ἄλλων τὰ τοιαῦτα οὖρα 
κεχρωματισμένα φαίνονται. ἐπὶ τοῦ ἐξεμοῦντος τὴν τρο- 
φήν. τοιούτων οὔρων φαινομένων, παραλησιτέον εὔκρα- 

εφον δίαιταν. 

5. Κεφ. λγ. Περὶ τῶν φαινομένων κατὰ τὸ παρυφισταμένον ὡσανεὶ 

᾿ πτερῶν μυίας. 

Εὶ φαίνονται ὡσανεὶ σιτερὰὲ μυίας ἔνδον τοῦ παρυφι- 
σταμένου, φαίνονται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖσθον ἐν χύμασι 

“λευκοῖς, εἴ ἐστε τὸ οὖρον γυναικεῖον καὶ νοσήματος ἀρ- 
ι ϑρητικοῦ ἔξω, σύλληψις δηλοῦται καὶ εἴ ἐστε λευκὸν ὡς 

ὕδωρ, ϑήλεος παιδός. χρεία δὲ πολλῆς προσοχῆς ὅτι τὸ 
τοιοῦτον οὖρον ἐπὶ τῶν ἀρϑρητικῶν μάλλον φαίνεται διὸ 
τὰς ἀπεψίας. φαίνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὑγροτέρᾳ τροφῇ 
χρωμένων καὶ ἐπὶ τῶν πολυποσίᾳ καὶ ἐπὶ τῶν συχνάπις 

15 ἀφροδισιαζόντων, πλὴν ἐπὶ τῶν ὑγροτέρᾳ τροφῇ χρωμένων 
μετὰ ἀφρῶν φαίνονται, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων “χωρὶς ἀφρῶν 
ἢ μετὰ ὀλίγων καὶ ἐπὶ τῶν γερόντων. τοιαῦτα οὖρα φαί- 

ψονται. 

Κεφ. λδ΄. Περὶ τῶν φαινομένων κατὰ τὸ χῦμα ὡσανεὶ 

20 ώ πτερῶν μυίας. 

Εὶ φαίνοιτο ἅπαν τὸ χῦὕμα πεπληρωμένον τοιούτων 
σημείων, δηλοῦται ἀγανάκτησις εἰς ὅλους τοὺς ἁρμούς. 
πολλάκις καὶ ἄνευ τῶν τοιούτων σημείων λεπτοῦ ὄντος 
τοῦ χύματος καὶ ὑδατώδους, οἱ ἁρμοὶ ὅλοι τοῦ χύματος 

Ὲ - ς - υ - - 

25 ἀργοῦσιν ὡς παραλελυμιένοι καὶ ἐπὶ τῶν γυναικῶν τῶν 
ἐγγύων φῶν ἀπὸ φύσεως ὑγρὸν ἐχουσῶν τὸν στόμαχον 

καὶ ἄτονον, τοιαῦτα οὖρα φαίνεσαι καὶ ἐπὶ τῶν γραιῶν 

γυναικῶν καὶ καταρχὰς ἐπὶ τῶν ὑδροπιχῶν τοιαῦτα οὖρα 

φαίνονται καὶ ἐπὶ «οὔ παροξυσμοῦ τοῦ ἀπὸ φλέγματος" 
30 χρεία οὖν πολλῆς προσοχῆς τῷ ἀποφαινομένῳ. 

Κεφ. λέ. Περὶ ὀλιγότητος φαινομένων κατὰ τὸ χῦμα 

μυίας πτερῶν. 

᾿ ῃ μὰ μ 

Μὰ φαίνεται κατὰ τὸ οὖρον πτερὸν μυίας ἕν ἢ δύο 
΄ - 3 - Ψ - ᾿ ᾿ 

ὑποκάτω τῆς στεφάνης, δηλοῦται τοῖ πλατέος τοῦ ὠμοῦ 
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ἀγανάκτησις ἢ τῆς ψόας καὶ εἴ ἐστὶ τοῦ πλατέος, ὦμου, 
λεπτότερον" φαίνεται τὸ φαϊνόμενον, “εἰ δὲ τῆς ψόας, 
τ». 

Κεφ. λε΄. Περὶ τοῦ φαινομένου κατὰ τὸ χῦμα ὡς γόνου 
λεπτοῦ φοῦ. ὅ ἐ 

'ῆς γόνου λεπτοῦ τοῦ φοῦ φαινομένου ἐν τῷ χύματι 
κατὰ τὸ μέσον τῆς ἀμίδος, δηλοῦται ἀσϑένεια κατὰ τὸ 
στόμα τῆς κύστεως καὶ ἀγανάκτησις τοῦ γόνατος, ἔτι δὲ 
χαὶ τοῦ πλάτεος τοῦ ὥμου, πλὴν τὸ μὲν σημεῖον τῆς νό- 
σου τοῦ γόνους ὥσπερ ὁ γόνος τοῦ λεπτοῦ τοῦ φὡοῦ μέξιο, 
σου πεπηγμένος ἐστί, κύκλῳ δὲ λεπτότερος" οὕτω καὶ τοῦτο 

τὸ σημεῖον τῆς νόσου τοῦ γόνυος: τὸ δὲ τοῦ πλατέος τοῦ 
ὄμου λεσξότερον καὶ λεῖον καὶ ἄνω εἷς τὴν ἀμίδα φαί- 
ψεται καὶ τὸ μὲν σημεῖον τῆς νόσου τοῦ γόνατος εἴς τὸ 
μέσον ἔχει. παχύτητα. τὸ δὲ σημεῖον τῆς νόσου τοῦ τιλα-- 15 
«ἕέος τοῦ μου λεῖὸν ἐστιν, ἐλλειπουσῶν τῶν στιγμῶν καὶ 

ἑτέρων τινῶν, εἰ πολλῶν. 

Κεφ. λζ. Περὶ ὡς δῆϑεν κονιορτοῦ φαινομένου ἐν τῷ χύματι. 

Εἰ τὸ ὅλον χῦμα ὡς κονιορτοῦ φαΐνεται πεσληρωμέ- 
γον, φαίνεται δὲ οὗτος ὁ κονιορτὸς ἐν πᾶσι τοῖς χρώμασι, 30 
ἀτονία δείκνυται τοῦ στόματος τοῦ στομάχου, καὶ εἶ μὲν 

τὸ χύμα λευκὸν ἐστε, δηλοῦται ὅτε ἡ ὕλη ὠμὴ καὶ ἄπε- 
σιτὸς ἐστιν ἐντὸς τῶν φλεβῶν. εἰ δὲ παχὺ δηλοῦται ὅτι 

στεστεμμένον ἐστὶ καὶ κενοῦνται αἱ φλέβες, καὶ εἰ μὲν 

ὑπῆρξε τὸ πάϑος ἀπὸ χολῆς, ἀποφχραχϑείσης τῆς χολη-- 25 

δόχου κύστεως, ἐλαττωϑήσεταιε ἡ χολὴ καὶ κίινηϑήσεται 
πρὸς τὸ σύνηϑες. εἰ δὲ ἀπὸ τῆς πληρώσεως τῶν φλεβῶν 
καὶ τῆς ὕλης ἐσεί, κενῶσϑαι χρὴ τὰς φλέβας. ἂν ὃὲ ασὸ 

συνηϑείας τοῦ μακροῦ χρόνου καὶ ατονίας, δεῖ τονοῦν 

τὸν στόμαχον. ἐ τιν κν 
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Κεφ. λη. Περὶ τοῦ φαινομένου κατὰ τὸν πυϑμένα ὡσανεὶ παρυφιστα-: 
μένου ὀλίγου καὶ περὶ τῆς ὡς δῆϑεν κονιορτοῦ φαινομένου ὑπὸ 

τὴν στεφάνην. 

Εἰ φαίνοιτο εἰς τὸν πυϑμένα τῆς ἀμίδος ὥσπερ ὑπό-- 
5 στασις ὀλίγη καὶ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἐπὶ τὴν στεφάνην 
οἷα κονιορτὸς λευκός, εἰ γυναικὸς ἐστι τὸ οὖρον, σύλληψις 
δηλοῦται ἄρρενος παιδός, ὁποῖον ἂν εἴη τὸ χρῶμα. πολ- 
λάκις δὲ συμβαίνει διὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ στομάχου καὶ φαί- 
ψεται διεσκορπισμένον. τὸ κονιορτῶδες ἐκεῖνο. καὶ λοιπὸν 

10 οὐκ οὐχέτε ὡς κονιορτὸς φαίνεται, ἀλλ᾽ ὥσπερ στύλος ἱστά- 
μενος μέσον τῆς ἀμίδος. 

Κεφ. λθ΄. Μερὶ τῶν κατὰ τὸ χῦμα φαινομένων ὡς δῆϑεν πιτύρων. 

Εἰ φαίνοιτο τὸ χῦμα ὅλον πεπλησμένον ὡσανεὶ στι- 
φύρων, ἐλεφαντιασμὸς σημαίνεται. ἔστι δὲ τὸ σημεῖον 

16 τοῦτο ἐξομοιούμενον τῷ. σημείῳ τῆς κνησμονῆς πλὴν ὅτι 
ἐκεῖνο στρογγύλα ἔχει τὰ περιττώματα, τοῦτο δὲ ὡς πί- 
τυρα. φαίνεται δὲ καὶ ἡ στεφάνη ἐνταῦϑα κιρρά. 

Κεφ. μ'. Περὶ τοῦ φαινομένου ὥς δῆϑεν ἄμμου κοκκένου. 

Φαινομένου ὡς ἄμμου ἀδρᾶς κοκκίνης ἐν τῇ ἀμίδι, 

0 δυσουρία σημαίνεται, ἥτις καὶ πρὸ τοῦ πληγωϑῆναι τὴν 
᾿κύστιν ϑεραπεύεται, μετὰ δὲ τὸ πληγωϑῆναι οὐ ϑερον 

σεύεται. ' 

Κεφ. μα. Περὶ τῶν φαινομένων ὡς ἄμμων λευκῶν. 

Φαινομένων ὡσανεὶ κατὰ τὴν ἀμίδα ἄμμων λευκῶν, 

5 φ0 αὐτὸ νόσημα σημαίνεται ἀπ᾽ ἄλλης αἰτίας βαπτομέ- 
νης τῆς κοχκίνου ἄμμου. ὀδύνη δὲ γίνεται. σφοδρὰ τοῖς 
τῷ νοσήματι τούτῳ ἑαλωκόσιν, ὡς καί τινας οἴεσϑαι κω- 
λικὸν ψόσημα εἶναι. 

Κεφ. μβ΄. Περὶ τῶν φαινομένων κατὰ τὸν πυϑμένα ὡσανεὶ 

30 τμημάτων ὀνύχων. 

Φαινομένων εἰς τὸν πυϑμένα τῆς ἀμίδος ὡς τμήη- 
ψιάσων ὀνύχων ἀνθρώπου ἐπὶ λευχοῖς χύμασι ϑολεροῖς, 
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δυσόυδίαν᾽ δηλοῦταϊ ἄἀνϑρώπων προσφερομένων διόλου δί-- 

αἰταν ψυχρὰν καὶ ΠΉΎσαν, ἥτις ἐστὶ καὶ οὐδε λον σον 

- Κεφ. μγ΄ οἱ Πιρὶ Ὁ τοῦ τονθρηδν κατὰ τὸ χῦμα. ὡσανεὶ λεπτοῦ φοῦ 

; -πολλοὺ καὶ παχέος. 

ΠΕΙ. φαίνεται κατὰ τὸ οὖρον ὥσπερ λεπτὸν γον “τολυὶ 5 
καὶ παχύ, καὶ πολλάκις πλέον ἢ τὸ χῦμα καὶ τοῦτο δὴ τὸ 
χῦμα διόλου λευκὸν καὶ εἰ ἡ οὔρησις συχνάκις γίνεται μετ᾽ 
ὀδύνης, ἐξ ἁλυκοῦ χυμοῦ τὸ πάϑος ἐστὶ καὶ δύναται ὑπὸ 
τούτου ἡ κύστις καὶ ὑπὸ τῆς παχύτητος τούτου καὶ γλι- 
σχρότητος οὐκ ἐξέρχεται ῥᾳδίως τὸ οὖρον 'καὶ διὰ τοῦ συν-- τὸ 
ἐχοῦς ὠϑισμοῦ συνεκκενοῦται τῷ ὄρρῳ ἅπαν τὸ τοῦ σώ- 
“ματος ὑγρόν. καὶ στερού βιδνων αὶ δυνάμεις ἀτονοῦσι καὶ 
ἐστι δυσϑεράπευτον τοῦτο᾽ τὸ »ὁσήμα καὶ μάλιστα τοῖς 

'διουρητικοῖς ϑυσϑεράπευτον. κινοῦσε “γὰρ ταῦτα πλέον 

φὸ τοῦ σώματος ὑγρὸν καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ καταβλά- 15 
πῆουσιν. εἰ ἀντιστραφείη δὴ μᾶλλον ἀπὸ φύσεως τὸ 
φτοῦ οὔρου ὑγρὸν καὶ τὴν ὅδὸν σχοίη τὴν διὰ τῆς ἕδρας, 
ῥαΐσεται ὁ νοσῶν. εἰ δὲ τοῦτο οὐ γένοιτο, τελευταῖον αἵ- 
ματος ἐξουρουμένου ϑνήσκει ὁ νοσῶν. 

Κεφ. μὅ. Περὶ τοὺ κατὰ τὸν πυϑμένα φαινομένου μυξάδους ὀλίγου 20 

τε καὶ λεπτοῦ. 

Πολλάκις φαίνεται κατὰ τὸν πυϑμένα τῆς ἀμίδος 
μυξωδές τε ὀλίγον λεστιτόν, ὅ τινες ἐξαπατώμενοι ὑπόστα- 

σιν εἶναι λογίζονται. φαίνεται δὲ ἐσὶ χύμασι λευκοῖς καὶ 
λεστοῖς καὶ δηλοῖ ἀγανάκτησιν τῶν πελμάτων, καὶ εἰ μὲν 25 

ὅλον τὸν πυϑμένα τῆς ἀμίδος κατέχει, τὰὶ πέλματα καὶ 
ἀμφοτέρων τῶν ποδῶν, ἀγανακτεῖ ὁ νοσῶν. εἰ δὲ ἐστιν 
εἰς μέρος τῆς ἀμίδος, τὸ τοῦ ἑνὸς ποδὸς πέλμα ἀγανακτεῖ 
καὶ ταῦτα ὅτε ἵσταται καὶ κοπιᾷ πολλὰ ἢ ὅτε ψυχρότητος 
αἴσϑεται, εἴρηται ὅτε τὰ τῶν ἐλαφροτέρων μερῶν τοῦ 30 
σώματος σημεῖα ἤτοι χειρῶν καὶ ὦμων ἀνωφερέστατά εἶσι, 
τὰ δὲ τῶν βαρυτέρων ἤτοι τῶν ποδῶν καὶ τῶν πελμάτων 
βαρύτερα καὶ τὸν κάτω τόπον ἔχει. ς 
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Κεφ. μὲ. Περὶ τοῦ κατὰ τὸ χύμα φαινομένου ὡς δῆθεν ξύσματος 
κεκλωσμένου τοῦ ἀπὸ βέλους. ; 

Φαινομένου κατὼ τὸ οὖρον ὁμοίου τινὸς κεκλωσμένῳ 

ξύσματι τῷ ξυομένῳ τοῦ βέλους ἐνεργοῦ μένου, υφαίνεται 
ο δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον λευκοῖς οὔροις καὶ ὠνυποστάτοις, 
ἀγανάκτησις τῶν ἁρμονιῶν δηλοῦται τῆς ῥάχεως καὶ εἴ 
ἐστε παχύτερον, χαύνωσις δηλοῦται τῆς γονοδόχον κύστεως. 
ὁ ἔχων οὖρον τοιοῦτον χαῦνός. ἐστὶν εἰς τὴν τῶν. ἀφροδι-- 
σίων κίνησιν, εἰ καὶ νέος ἐστίν. , ἀφ ΘῚῚ ΓΕ 

΄ 

10 Κεφ. ὡς. «Περὶ τοῦ φαινομένου ἡπὶ τὸ χῦμα ννιλξθᾳ εἰ γόνου φοῦ 
σμικροτάτου καὶ λεπτοτάτοῦ. 

) : ΤΏ ὙΠῚ ΤΙ 

ἀϑωνόμν κατὰ τὸ οὖρον ὡσανεὶ γόνου. φοῦ μέκρο-- 
φάτου καὶ λευυτοτάτου καὶ κατὰ οὖρον ἀνδρὸς καὶ γυναις 
«κῦς, τεινεσμος δηλοῦται. καὶ φῷ ἀνδρὶ καὶ τῇ. ιγυναικί. 

1. δηλοῦται δὲ, ἰδία τῇ γυν ἀμμὲ καὶ κγῃσμονὴ εἰς τὴν μήτραν 
καὶ γαργαλισμὸς εἰς τὸ στόμα. τῆς. μήτρας». ἔτε: «δὲ «καὶ 
“ἀτονία εἰς τοὺς πόδας. ποιοῦτὺυν. φίοον ταῖς ὀφοναδι “ιλέον 

πφραϊνδταί. 



Χ, 

Ἐ ΕΚ ΣΥΡΙΚΟΥ͂ ΒΙΒΠΙΟΥ͂. 

. Περὶ οὔρω ν. 

Ι. Οὖρον ῥούσιον καὶ πιαχὺ ἔχον ἀφρόν ἐστιν ἀπὸ 
αἵματος, αὔξει δὲ τὸ αἷμιὰ ἀπὸ τῆς κακῆς τοῦ Μαρτίου 9 
μηνὸς ἕως τῆς κδς τοῦ ᾿Ιουνίου. δηλοῖ δὲ πλησμονὴν 

σινευμάτων καὶ νυγμὸν καὶ βῆχα καὶ στένωσιν καὶ νυ- 
γμὸν λαγόνων καὶ βάρος πλατῶν καὶ σφυγμὸν κάρδίας. 
εἰ οὖν ἔστι νέος ὁ τὸ τοιοῦτον οὖρον ἔχων, γενέσϑω κέ- 
ψωσις αἵματος κάτωϑεν τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν ἐὰν ἔχῃ δύνα- τὸ 
μιν. εἰ δὲ διαβιβάσει τὰς ζ΄ ἡμέρας, οὐκ ἐνδέχεται διὰ τὴν 
ἀδυναμίαν τοῦ σώματος. πιέτω δὲ τὴν διὰ κρόκου ἢ μάννα 
μετὰ ὕδατος ἢ φοίνικας ἰνδικὲς καὶ τὰς βιόλας τὰς συν- 
"ϑέτους ἢ τὸ χεράβιν τῶν βιόλων καὶ εἰ ἔαρ ἐστὶ κῶν γέ- 
ρων ὑπάρχῃ, κενωσάτω αἷμα διότι πλησμονὴ αἵματός ἐστιν. κ5 

Π. Τὸ ῥούσιον καὶ λεπτὸν οὖρον δηλοῖ ξανϑὴψ χολήν. 
ἔστι δὲ ἡ ξανϑηὴ χολὴ ϑερμὴ καὶ ξηρά, καὶ δηλοῖ τὸ τοι- 
οὔτον οὖρον πυρετὸν καὶ φρίχην καὶ καταπλασμιὸν καὶ 
πιχρότητα στόματος καὶ σκότος εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ πό- 
γον εἰς τὴν ῥάχιν καὶ τὰς λαγόνας καὶ δίψαν. ἐνδέχεται Ὁ 
οὖν, ἵνα γένηται κάϑαρσις μετὰ μυροβαλάνου τῶν ἕαν- 

ϑῶν καὶ τοῦ χεράβιν τῶν δαμασκηνῶν καὶ τῶν ῥόδων καὶ 

τοῦ χεράβιν τοῦ ῥοδοστάγματορ. 
ἪΠ. Τὸ λευκὸν οὖρον καὶ λεπτὸν δηλοῖ χδλαναν χο- 

λήν, ἡ δὲ μέλαινα χολὴ αὔξει ἀπὸ τῆς κα τοῦ “ὐγούστου 5 

ἕως καὶ τῆς κ' τοῦ Νοεμβρίου. δηλοῖ δὲ τὸ τοιοῦτον οὖρον 

βάρος εἰς λήϑαργον καὶ πόνον λαγόνων καὶ ὀκνίαν καὶ 
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ἀγρυπνίαν καὶ ὁρώματα κακὰ καὶ κτύπον καρδίας καὶ φό- 
βον. ἐνδέχεται οὖν ἵνα πίη τὴν ϑεοδώρητον καὶ τὴν 4ο- 
γαδίου καὶ τὸ μοναχικὸν καὶ τὴν εὐλογίαν καὶ «τὸ χεράβιν 
φοῦ βουγλώσσου καὶ τοῦ καπνοῦ τῆς γῆς. 

δ ΙΝ. Οὖρον λευκὸν καὶ παχύ ἐστιν απὸ ὑγρότητος καὶ 
χυμοῦ φλεγματικοῦ, αὔξει. δὲ ὃ τοιοῦτος χυμὸς ἀπὸ τῆς 

κ' Νοεμβρίου ἕως κ΄ Μαρτίου. δηλοῖ δὲ τὸ. τοιοῦτον οὖρον 
βάρος εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ δάκρυα καὶ κώφωσιν καὶ ἔμ-- 

φραξιν εἰς τὰ ὦτα καὶ πόνον ῥάχεως καὶ κακοστομαχίαν 
10 καὶ πληϑυσμὸν συέλου καὶ ὀκνίαν καὶ βῆχα καὶ στένωσιν 

καὶ κτύπον καρδίας. ἐνδέχεται οὖν ἕνα γένηται κάϑαρσις 

μετὸὺ τῶν χκόκκωψ γαληνοῦ καὶ ἵγα πίη ὁ νοσῶν τὴν πι-- 

κρὰν καὶ τὸ μοναχικὸν καὶ τὴν ϑεοδώρητον καὶ τὴν 4ο-- 
γαδίου καὶ τὴν ᾿Ῥούφου καὶ τὴν Συγκέλου, εἴ ἐσύε δυνατός. 

15. εἰ δὲ μήγε, πιέτω τὸ χεράβιν τῶν ζινζίφων καὶ τὴν ἀχο-- 
ρίσφον καὶ νὴν ἀϑανασίαν καὶ τὴν διὰ πιβῆννι καὶ αἵμα-- 
τος κένωσις μὴ γενέσϑω. 

Υ. Οὖρον λευκὸν μὴ ἔχον ὑπόστασιν ἀπεψίαν δηλοῖ 

“καὶ δυσουρίαν. υἱῦ 

20 Οὖρον ἐν πυροσῷ μέλαν ἐοικὸς οἴνῳ αὐστηρῷ ἡπατικὸν 

νόσημα σημαίνει. 
Οὐὖρον τεϑολωμένον ἐοικὸς ἐλαίῳ ϑάνατον σημαίνει. 
Οὖρον ὠχρὸν παχύτατον ποδαλγίαν σημαίνει: 

Οὖρον ἐρυϑρὸν μὴ ἔχον ἐναλλαγὴν τρεμάκονὀνγερ ὁ ση-- 
25 μαίνει. 

Οὖρον “οὐχώδεξ' “ἢ ἐναλλάσσον πρρήδαϑμθων,. καὶ βηχικὸν 

γόσημα σημαίνει. 
Οὖρον μελάντερον στίλβον κωλικὸν »ὀσήμα" σημαΐνει. 

Οὖρον μέλαν πελιδνὸν ἄνευ ὑνυρεηϑα καὶ ἱδρώτων κε-- 
30 φαλαλγίαν σημαίνει. : 

Οὖρον ϑυδννΑβδες μἢ ἔχον ἐναλλαγὴν ὕδρωπα ση- 
μαΐίνει. 

Οὖρον ἐν φτριταίῳ πυρετῷ μὴ ἔχον ὑπόστασιν μαρασμὸν 
σημαίνει: ι 



ϑ0ῦ 

ΧΙ. 

. ΣΥΝΟΨΙΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΊΗ ΠΕΡῚ ΟΥ̓ΡΩΝ 
ἘΡΜΗΝΕΤΥΤΘΕΙ͂ΣΗΑ. ΕΚ. ΤΗΣ Α͂ΤΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗ͂Σ. ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ. 

Δεῖ γινώσκειν ὅτε ὅταν ἦ τὸ οὖρον ἐρυϑρὸν καὶ ϑο- 5 
" “ Ν ᾿ ͵ 

λόν, δηλοῖ ὅτι ἀπὸ αἵματός ἐστιν. ἐρυϑρότης. ϑερμασίαν 
σημαίνει, ἢ δὲ ϑολότης φὴν ὑγρότητα. τὸ γὰρ αἷμα ϑερ- 

ειὸν ἐστι καὶ ὑγρόν" ὅτε δὲ πάλιν ἐστὶ τὸ οὖρον ἐρυϑρὸν 

καϑαρόν, λεπτὸν ἤγουν ἐπόδιλβόν", δεῖ γινώσκειν ὅτι ἢ 

ξανϑὴ χολὴ ὑπερέχει. ἡ μὲν 7ὰρ ἐρυϑρότης δηλοῖ φὴν τὸ 
ϑερμασίαν, ἡ δὲ λοπύσης τὴν ξηρότητα. “ γὰρ ξανϑὴ 

χολὴ ϑερμή ἔστι καὶ ξηρά. ὅταν δὲ «ὸ οὖρον λευκὸν 

καὶ ϑολόν, δηλοῖ τὸ μὲν ϑολώδες ὑγρότητα, «τὸ δὲ 
λευκὸν τὴν ψυχρότητα. σημαίνει οὖν τὸ τοιοῦτον ἐπι- 
κρατεῖν τὴν φλεγματικὴν διάϑεσιν. τὸ γὰρ φλέγμα ψυ- 
χρὸν καὶ ὑγρόν ἐστιν. ὅτων δὲ τὸ οὖρον λεπτὸν καϑα- 
ρόν ἐστι καὶ λευκόν, δεῖ γινώσκειν ὑστερνικᾶν τὴν ξηρό- 
φηήτα. ἡ γὰρ λευκότης τὴν ψυχρότητα δηλοῖ, ἡ δὲ καϑα- 
ρότης τὴν ξηρότητα. καὶ γὰρ ἡ μέλαινα χολὴ ψυχρά ἐστι 

15 

«“ εὐ ᾿ ε ᾿ ΦΨ καὶ ξηρά. ὅταν δὲ τὸ οὖρον βεβαμμένον ἢ, γίνωσκε ὅτε 20 
ἀρρωστίαν καὶ νόσον καὶ ταραχὴν δηλοῖ. ἔστε δὲ τὸ τοι- 

οὔτον οὖρον ὅμοιον κόνει πρωτοστάκτῳ φαινομένη σρα- 
σοειδεῖ. ὅταν γὰρ ἀναμιχϑῇ - ὀρρῶδες περίττωμα «ἢ 
μελαίνῃ χολῇ, τοιαύτην ἰδέαν τοῦ οὔρου πρασοειδῇ ἀπερ- 

γάζεται. ὅταν δὲ ἀναμιχϑῇ μετὰ τοῦ προειρημένου, γίνε- 
φαι τὴν χροιὰν ὡς κούτος: δηλοῖ οὖν ὅτε ἡ ξανϑὴ χολὴ 

Π. 20 

25 
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ἀνεμίχϑη μετὰ τῆς προειρημένης ὑγρότητος καὶ διὰ τοῦτο 
γέγονε τὸ οὖρον ὡς κροκοειδές, ἤτοι ὡς ὅταν τις ἐμβαλὼν 

ἐν ὕδατι κρόκον καὶ τρίψας ἀποϑλίψη καὶ χρῶμα τοιοῦτον 
᾿ασιοτελέσῃη, ὅταν ἀναμιχϑῇ ἡ ξανϑηὴ χολὴ μετὰ τῆς μελαί-- 

ι ενῆς καὶ ϑολωϑῆ. γίνεται τὸ. τοιοῦτον οὖρον μελανοξανϑί- 
ζον παρόμοιον κγίκῳ μεμιγμένῳ αἵματε καὶ ἐστιν ἐξ ἐπει- 
μιξίας χολῆς ξανϑῆς καὶ μελαίνης. δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι τὸ 

οὖρον τῶν νέων ἤτοι τῶν ἀκμαζόντων σταρόμιοιόν ἐστι τῷ 
κίτρῳ. ἔστιν οὖν ποσῶς ἐρυϑραινόμενον καὶ καϑιστάμε- 

νον, τῶν δὲ καϑεστηκότων λευκότερον τοῦ προειρημένου 

καὶ λεπτότερον, τὸ δὲ τῶν γερόντων παρόμοιον τῷ τῶν 
σιαιδῶν. ἔστε δὲ καὶ τὸ γυναικεῖον οὖρον λευκότερον τοῦ 
ἀνδρώου, ἡ δὲ ὑπόστασις αὐτοῦ εἰς τὸν πυϑμένα ἐγκάϑ'- 
ηται καὶ εἰ κινῆσαε βουληθείης, οὐ σκορπίξεται. ἐστοχεῖ-- 

ται δὲ καὶ ἀφρὸς τῷ τοιούτῳ οὔρῳ. ὅταν οὖν ἴδης ἐν τῷ 

τοιούτῳ οὔρω ὥσπερ ῥαμμάτια εἰς τὸν ἀφρόν, δηλοῖ συν- 
ουσιασμόν. ὅταν δὲ ὀφϑείη σοι τὸ οὖρα ὡς λευκὴ νε- 
φέλη, δηλοῖ ὡς ἔγκυός ἐστιν ἡ γυνή, καὶ ὅτι ὧν ὑπόστασιν 
βενετίζουσαν ἔχει, δηλοῖ ἀρχὴν ἔχειν τὸ ἐγγάσεριον. εἰ δὲ 

“0 οὐ. βενετίζει, τέλειον. εἶναι σημαίνει. 
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Τῶν μὲν οὔρων πολλαὲ μὲν κατὰ γένος διαφοραί, 
σολλαὲ δὲ καὶ κατὰ γένος εἰδέαι. καὶ πρῶται μὲν καὶ γε- 
γιχώταται δύο χῦμά «6 καὶ παρυφιστάμενον. καὶ χὔμα 
μὲν καλεῖται αὐτὸ τὸ ὅλον οὖρον παρὰ τὸ κεχύσϑαι, σπταρ- 
υφιστάμενον δὲ τὸ ἐν ἑαυτῷ ἕτερον τι ἐμφαῖνον. ἐν 
τούτῳ δὲ τῷ χύματι, δύο ϑεωροῦνται ἐν συγκρίσει διαφο- 
ραί, σύστασις καὶ χροιά. ἑκατέρα δὲ τούτων εἰς ἕτερα διαι-- 

ρεῖται καὶ ὑποδιαιρεῖται. ἡ μὲν γὼρ σύστασις εἰς λεσυτόφητα 
καὶ παχύτητα καὶ ἐξ ἀμφοτέρων σύμμετρον. ὅπερ δὴ κατὰ 
φύσιν ὑπάρχει ἀδιαίρετος, φέρων φορὼν ϑεωρεῖται. τὸ δὲ 
λεσιτὸν καὶ τὸ παχὺ τέμνεται διχῆ. εἰ γὰρ ἐξουρεῖταε λε-- 
στὸν καὶ μένῃ λεπτόν, ἢ οὐρεῖταε μὲν λεπτόν, ἀναϑολοῦ- 
ται δὲ καὶ γίνεται παχὺ καὶ τὸ ἀνάπαλιν, ἢ οὐρεῖται παχὲὺ 
καὶ μένει παχύ, ἢ οὐρεῖται μὲν παχυ καὶ ὕστερον ἀποκαϑ-- 
ἰσταται, καὶ τὸ μὲν ἐξουρούμενον λεπτὸν καὶ μένον λε- 
στὸν δηλοῖ ἐσχάτην ἀπεψίαν τοῦ φλεβώδους γένους. οὐ 
γὰρ ἐνεχείρησεν ἡ φύσις ὅλως ἐπαναστῆψαι πρὸς ἄμηναν 
τοῦ ἐπισωρευϑέντος καὶ πλεοψεχτοῦντος ἐν φλεψὶ γυμοῦ. 

τὸ δὲ ἐξουρούμενον λεπτὸν καὶ ὕστερον ἀναϑολούμενον 
δηλοῖ τὴν φύσιν ἐπαναστᾶσαν. ἄρχεται δὲ κενεῖν καὶ ἐκ- 
μοχλεύειν τὴν ὑποκειμένην καὶ σιλεονάζουσαν ἐν φλεψὲν 
ὕλην. πάλιν τὸ ἐξουρούμενον παχυ καὶ μένον παχιυὶ δηλοῖ 
φὴν ἀκμάζουσαν τῶν παχέων πνευμάτων καὶ χυμῶν ζύ- 
μῶώσιν, τὸ δὲ ἐξουρούμενον πολὺ καὶ ὕστερον ἀποκαϑι- 
στάμενον δηλοῖ, παύεσϑαι μὲν τὴν τῶν παλαίων χυμῶν 

20 

5 
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ξύμωσιν, ἄρχεοϑαι δὲ τὴν διάκρισιν γίγνεσθαι. αἱ δὲ ἐν 
συστάσει τοῦ χύματος ϑεωρούμεναι διαφοραὶ τῆς πέψεως" 
καὶ τῆς ἀπεψίας τῶν χυμῶν δηλοῦται. αἱ δὲ ἐν χρώματε, 
διαφοραὶ πολλαὶ μέν, ἐν συντόμῳ δὲ εἰπεῖν, εἰς ὃξ' ταύτας 

ὁ παραστήσομεν ὡς οἷον λευκὸν, ὠχρόν, ἔἕανϑόν, πυρρὸν, 
ἐρυϑρὸν καὶ μέλαν. καὶ τὸ μὲν λευκὸν πολλὰ σημαίνει. εἰ 
γὰρ ἀσϑένειαν δυνάμεως καϑάπερ ἐπὶ τῶν γερόντων καὶ 
τῶν χρονίων νοσημάτων ἢ δὲ ἔμφραξιν τῶν ἀγγείων ἢ διὰ 

σολυποσίαν. εἰ δὲ πάχος ἔχει τὸ λευκόν, σῆψιν ὠμῶν χυ- 
ὸ μῶν ἐν φλεψὶ κειμένην δηλοῖ. πάλιν τὸ ὠχρὸν ἀσϑένειαν 

φύσεως δηλοῖ μιὴ δυναμένης δεόντως ἀλυώῶσαι καὶ πέψαι 

«Ὁ χῦμα τὸ ἐν φλεψί. τὸ δὲ ξανϑὸν οὖρον ἔνδειαν ὕλης 
σημαίνει, ὡς δηλοῖ νεώτερος, ἀσιτήσας ἢ᾿ ἀγρυπνήσας ῆ 
ϑερμδτητα ἐν τῷ βάϑει ἐναποκειμένην ἔχων ὡς ἐπὶ τοῦ 

τιοτριταίου. τὸ δὲ πυρρὸν ἄπεπτον ὑπάρχον κατὸ τὴν σύ- 
στασι», ξηρότητα πολλὴν σημαίνει" εἰ δὲ καὶ σαχος ἔχει 

καὶ πυρετόν, τὸ δὲ πολλὰ τῶν οὔρων εὐχερῶς χρώννυνται 
ἀπὸ χολῆς ὁ Ἔ ἢ ἃ πλὴν 7) ἐρυϑρὸν οὖρον ἀπὸ πλείστου 

αἵματος γίνεται. οἱ γὰρ ἰχῶρες τοῦ αἵματος παταβάπτουσι 
0 τὸ οὖρον. τοῦτο δὲ γίνεται καὶ ἐπεὶ τῶν φλεγμονῶν. τὸ δὲ 

μέλαν οὖρον ἢ διὰ τὸ ἐκκαϑαίρεσϑαι καὶ ἐκκρίπτεσϑαι 
τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν ἢ διὰ ὑπερόπτησιν φτοῦ αἵματος. 
ταῦτα δὲ πάντα τὴν διάϑεσιν τῶν ἐν φλεψὲ κειμένων χυ- 
μῶν σημαίνουσι. «τὸ μὸν κατὰ φύσιν οὖρον ἐν συμμιετρίᾳ 

25 τῶν προειρημένων ποιοτήτων ϑεωρεῖται, κατὰ μὲν τὴν σύ- 
στασιν μήτε λεπτὸν μήτε πολύ, κατὰ δὲ τὸ χρῶμα ἕξαν- 

ϑὸν τὸ καὶ ὑπόπυρρον, λευκὴν λείην καὶ ὁμαλὴν ἔχων 
ὑπόστασιν καὶ ἐν τῷ πυϑμένι τοῦ κολοκίου ἀποκαϑιστα- 
μένην. τοῦτο κυρίως λέγεται κατὰ φύσιν. εἰρηκότες τοίνυν 

30 τος ἐν συστάσει καὶ κατὰ χροιὰν διαφορὰς ζητήσωμεν 
ὁμοίως καὶ τοῦ παρυφισταμένου τὰς διαφοράς, ἀλλὰ πρό-- 
φερον μάϑωμεν «ἱ ἐστε παρυφιστάμενον. παρυφισφάμενον 
λέγεταε τῷ ἐν αὐτῷ τὸ οὖρον ἕτερόν τι ἐμφαῖνον ἢ ὑπο- 
φαινόμενον καὶ οἱονεί μετεωριζόμενον ἢ καὶ ὑφιζάμενον. 

35 καὶ ἐν τούτῳ δὲ τοῦ παρυφισταμένου δ' τινα ϑεωροῦνται 
πρὸς ἀκριβῇ γνῶσιν, σύστασις, τόπος, χρόνος καὶ χροιά. 
καὶ σύστασις μὲν ὁμαλὴ ἢ ἀνωμάλως καὶ λικμνὴ τραχέα. 
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χροιά, εἰ κατὰ φύσιν, ἔστι λευκή, μη καταβαφεῖσα ἀπὸ χυ- 
᾿μῶν τινος ἢ ἄλλως πως πλεονεκτήσαντος καὶ ἐπιχρώσαν - 
τος αὐτήν. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τῶν κατὰ σύστασιν καὶ 

χροιώῶν. τοῦ δὲ τόπου τρεῖς ᾿εἶναε λέγομεν διαφοράς, ἀνω- 
τέραν, μέσην καὶ κατωφέραν καὶ εἰ μὲν ἐν τῷ οὔρῳ ἄνω 5 
κεκρέμαται τὸ παρυφιστάμενον, καλεῖται νεφέλιον. εἰ δὲ ἐν 

τῷ μέσω μετεωρίζεται, καλεῖταε ἐναιώρημα. εἰ δὲ σεάλεν ἐν 

τῷ πυϑμένε τοῦ κοκίου καϑυφιζάνει καὶ ἀποχαϑίσταται, 

καλεῖται ὑπόστασις. καὶ πάλιν τὸ μὲν διεσπασμένον καὶ 

μετέωρον ἐν τῷ οὔρῳ φαινόμενον ἄνω, ὅστερ λέγεται ψε-- 10 
φέλη, σημαίνει πλῆϑος πνευμάτων “ταχέων ἀποκλεισϑέν-- 
φων ἐν τῷ βάϑει καὶ μὴ δυναμένων ἐκλετιτυνϑῆναι. τὸ δὲ 

ὑποκατελϑὸν καὶ κατὰ τὴν μέσην χῶραν μεῖναν, ὅστερ 
ἐνεώρημα καλεῖται, πέψιν μὲν τῶν χυμῶν σημαίνει, ἀλλ᾽ 
οὐ τέλειαν. ὑπόστασις μὲν γὰρ τῇ φύσει γνωρίζεται τῷ 15 
τόπῳ καὶ τῇ ϑέσει, καταλλαττομένη τὸν δὲ τόπον ἀμείβη 

- ᾽ - Α - ν᾿ -“ 

ἢ τοῦ πνεύματος περιουσία τοῦτο τὸ πνεῦμα ἀπὸ τῆς κατὰ 
μέρος πέψεως λεπτύνεται καὶ διαφορεῖται καὶ ἡ μὲν τέλεια 

ἡ πέψις γίνεται ὑπὸ τῆς φύσεως. τοῦτο πνεῦμα λεπτυν- 
ϑὲν καὶ τελείως διαπνευσϑὲν τὸ ἐναιώρημα φαίνεται κάτω :0 
καὶ ποιεῖ τὴν ὑπόστασιν". τότε δηλοῦνταε τελεία ἡ πέψις 
ἐκ τούτων τῶν τριῶν, λέγω δὴ συστάσεως χρώματος καὶ 
τόπου. καὶ ὁ χρόνος τοῦ νοσήματος μετρηϑήσεται. ἡ μὲν 
γὰρ ἄνω ἐπιπολάζει ἡ λεγομένη νεφέλη, ἀρχὴν δείχνυσε 
τοῦ νοσήματος, εἰ δὲ ἐν τῷ μέσῳ ἐναιωρεῖται, μεσάζουσαν, 15 

τὴν πέψιν δηλοῖ τοῦ ὅλου νοσήματος, εἰ δὲ κάτω ὑποχμι-- 
φαστήσεται, τὴν τέλειαν καὶ ἀσφαλῆ πέψιν δηλοῖ τοῦ ὅλου 

νοσήματος, ὅσον λεσιτύνεται τὸ πνεὔύμα καὶ ὑποκαταβαίνει 

φοῦ ὕψους, τὸ παρυφισταμένον τοσοῦτον τὰ νοσήματα καὶ 
συμστώματα πραώτερα ἑαυτῶν γινήσονται, ἐν τούτοις ϑεω-- 30 
ρεῖται ὁ χρόνος τοῦ νοσήματος ἐκ τῶν μέτρων τῆς πέ- 
ψεὼς καὶ τῆς ἀπεψίας. οὖρα πονηρά ἐστι ταῦτα χλωρά, 

στελιδνά, μέλανα, αἱματώδη, καὶ λίαν παχέα τὰ πυρρά, 

λίαν ἀνάχρατα τὰ ὠμὰ καὶ λεπτὰ καὶ μηδεμίαν ἔχοντα 
ὑπόστασιν. μοχϑηρὰ δὲ τὰ δυσώδη καινὰ δὲ τὰ λιπαρὼ 35 
καὶ ἐλαιώδη. φαῦλα δὲ ἐστι τὰ λεπτὰ καὶ ὑδατώδη καὶ 

. ὑπερβάλλοντα τὸ πλῆϑος τοῦ πινομένου, νεφέλαι δὲ καὶ 
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ἑπτουστάσεις πονηραὶ καὶ πελιδναί, μέλαιναι καὶ ζοφώδεις, 

σοικίλαε διεσπασμέναι καὶ κρυμνώδεις. αἱ μὲν πιυρετώδεις 

καὶ χλωραί, φλεγματώδεις καὶ δυσώδεις, τὰ δὲ ἀνυπόστατα 
πώνφω πονηρά. καὶ ταῦτα μὲν τὰ εἴδη τῶν οὔρων σὴμαί- 

ὁ ψουσε πιλῆϑος αἰτιῶν καὶ διαφοραί νοσημάτων καὶ αὔξησιν 

φούτων καὶ μείωσιν, διάκρισίν τὸ καὶ κρίσιν, σπτέψιν «8 καὶ 

"ἀσεψίαν καὶ τρόπους κινδύνων γεννησομένων. Ἔ ἢ ἢ, σκο-- 
φεῖν δὲ δεῖ τὸν ἰατρὸν ἐπὶ τούτων ἁπάντων τὸ σλῆϑος 
καὶ τὴν δύναμιν τῶν αἰτιῶν καὶ τὴν ὑσιεροχὴν εἰς τὸ δια- 

0 μάρτητον φυλαχϑῆναι τὰ πολλὰ τούτων τῆς διακρίσεως 
ἤγουν διαγνώσεως καὶ τῆς γεννησομένης προρρήσεως. ὡς 
ἐκ τῶν οὔρων ϑεωρία. 

ΠΖερὲ τῶν κατὰ φύσιν ἀρίστων οὔρων. 

᾿Επὶ τῶν πυρεκτικῶν ψοσημάτων ἡ ἐκ τῶν οὔρων 
15 σημείωσις χρησιμωτάτη καϑέστηκϑ. ἐπειδὴ δὲ πῶν τὸ παρὰ 

φύσιν ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν εὑρίσκεται, ἀπὸ τῶν κατὸ φύσιν 
ἀρξωμεϑα. οὖρον μὲν οὖν ἄριστόν ἐστι ἐπὶ τῶν ἐν ὑγείᾳ 
καὶ εὐεξίᾳ διακειμένων ἀνθρώπων ὑπόπυρρον, ὑπόξανϑον 
παὶ τῷ πάχει σύμμιετρον καὶ μένον τοιοῦτον τῇ χρόᾳ, 

0 ὁποῖον ἀπουρηϑῆ, λείαν τε καὶ ὁμαλὴν καὶ λευκὴν ἔχον 
ὑπόστασιν παρὰ πάντα τὸν χρόνον. πλῆϑος δὲ πρὸς λόγον 
τοῦ πινομένου » ἐπὶ δὲ τῶν γυναικῶν τὸ κατὰ φύσιν οὔὖ- 
00» τῇ χρόᾳ λευκότερον τοῦ ὠνδρὸς εἶναι χρὴ καὶ ὑπό-- 

στασὶν ἔχειν πλείονα. ἐπὶ δὲ τῆς παιδικῆς ἡλικίας ἱκανὼς 
25 παχεῖαν ὑπόστασιν αὐτὸ ἔχειν χρὴ διὰ τὰς τῶν παίδων 

ἀδδηφαγίας καὶ ἀκάκτους καὶ ἀκαίρους κἐνήσειρ, λεῖαν δὲ 

ὑπόστασιν ᾿Ιπποκράτης καλεῖ τὸ συνεχὲς καὶ ἀδιάπιαυστον 
δηλῶσαι βουλόμενος, ὁμαλὸν δέ φησιν, ἕνα διόλου ἀεὶ 

ὅμοιον οὐρῆται καὶ μὴ σήμνερον μὲν τυεπερμιμιένον, τῇ δὲ 
30 ἑξῆς ἀσίδσιστον, μήτε μὴν τὴν ὑπόστασιν ἢ τὸ χῦμα ὅλον 

ἔχειν ἀνώμαλον. 
Ζητοῦμεν οὖν ἐπὶ τοῦ κατὰ φύσιν οὔρου χρῶμα καὶ 

ούσνασιν τοῦ χύματος καὶ τὼ παρεμιφερόμενα ἐν τῷ χύ- 
ματε οἷον νεφέλην ἐναιώρημμωα κατὰ τὴν ἐν τῷ πυϑμένε 

85 ὑπόστασιν. εὔδηλον οὖν ὅτε κατά τὶ τούτων φρεπόμενον 
40 οὖρον ἀπεψίωαν τὴν ἐν ταῖς φλεψὶ ἐνδείκνυται. 



ΟΟΜΜΕΝΊΤΑΤΙΟ. 811 

Ποῖον ἄριστον οὖρον τῶν νοσούντων. 

"μίριστον μὲν οὖν ἐστι οὖρον ἐπὶ τῶν νοσούντων τὸ 
τοῖς ὑγιαίνουσιν ὁμιοιότατον ὕπωχρον, ἢ ὑπόξανϑον, καὶ 
λευκὴν καὶ λείαν καὶ ὁμαλὴν ἔχον ὑπόστασιν, ὑποδεέστε-- 
ρον δὲ τὸ ἔχον ἐναιώρημα λευκὸν καὶ λεῖον καὶ ὁμαλόν. 9 
ἔτε δὲ τούτου ἀπεπτότερον τὸ νεφέλην τοιαύτην ἔχον. ἐφ᾽ 
ὧν γὰρ πνεῦμά ἐστιν ἐν τῷ βάϑει παχὺ καὶ ἄσειστον. δὲ 
ειὲν ὀλίγον εἴη, συγχωρεῖ μὲν τὴν ὕλην ἐπὶ τὸν πυϑμένα 
φοῦ ἀγγείου κάτω φέρεσϑαι, διαμερίζον δὲ αὐτὴν οὐ συγχω- 
ρεῖ ἑνοῦσϑαι. εἰ δέ τι ππλεονάσει τὸ ἄτιεπτον πινεῦμα, ἂν τὸ 
τῷ βάϑει μετεωρίζει τὴν ὑπόστασιν κατὰ τὸ μέσον τοῦ 
χύματος καὶ ποιεῖ τὸ καλούμενον ἐναιώρημα. εἰ δ᾽ ἔτι καὶ 
μᾶλλον εἴη τὸ ἄπειιτον πνεὔύμω, πρὸς τὴν ἄνω ἐπιφά- 
ψεϑιων τοῦ χύματος φέρει τὴν ὑπόστασιν καὶ ποιεῖ τὴν κα-- 
λουμένην νεφέλην. ἐφ᾽ ὅσον οὖν ἰσχύει τὸ πνεῦμα μερί- 15 

ἕξειν καὶ μετϑωρίξειν τὴν ὑπόστοϊειν, ἐστὶ τοσοῦτον ἀπεπτῦ- 

φερον ψομυίζεται τὸ οὖρον. ἐπὶ δὲ τῶν ἀκριβῶν τριταίων 

καὶ ἐφημέρων πυρετῶν νεφέλη μόνον ἢ ἐναιώρημα πολ- 
λάκις ἤρκεσε πρὸς λύσιν τοῦ γοσήματος, ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ 
εὔχρουν γενέσϑαι τὸ οὖρον μόνον. 20 

“θετι οὐ πᾶσα λευκὴ ὑπόστασις ἀγαθὸν τὸ σημαΐῖνεν καὶ 'περὲὶ ὦμοῦ 
χυμοὺ καὶ πύου. 

Πολλάκις δὲ τὸ λευκὸν χρῶμα τοῦ παρεμφερομένου 
ἐν τῷ χύματι ἀπατῷ τοὺς ἰδιώτας, ὡς ὑπόστασιν χρηστὴν 
ψγομίζεσϑαι, μὴ οὖσαν χρηστήν. σημαίνει γὰρ ὠμὸν χυ- 5 
μὸν καὶ λευκόν, συνελχρινόμενον τὸ οὖρον, ὑφίστασϑαι 
καὶ φαντασίαν χρηστῆς ὑποστάσεως παρέχειν. ἐνίοτε δὲ 
ἥπατος ἢ νεφρῶν πεπονϑότων πῦον ἐκκρίνεται σὺν τῷ 
οὔρῳ καὶ παρυφιστάμενον ἀπατᾷ τὸν τεχνίτην. ἀλλὰ 
φοῦτο πρῶτον διορίζεται τὸ προσπεπονηκέναε τὸν ἀἄνϑρω- Ὁ 
σον τὸν νεφρὸν ἢ τὸ ἧπαρ ἤ τι ἕτερον μόριον τῶν εἰω- 
ϑότων ἐκκαϑαίρεσϑαι διὰ τῶν οὔρων. ἔπειτω καὶ δυδῶδες 
εὐρίσκεταε τὸ μετέχον πύου. ὁ δὲ ὠμὸς χυμὸς διορίζεται, 
τῶν χρηστῶν ὑποστάσεως καὶ τῇ ἀνωμάλῳ συστάσει «τὸ 
παρυφιστάμενον. οὐ γὰρ συνεχὲς ἑαυτῷ μένει, ἀλλὰ δια- 35 
μερίζεται εἰς μικρά, οἷον ψάμμία καὶ οὐδὲ ὅλως λεῖόν ἐστι, 
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καϑὼς ἡ ἀληϑὴς ὑπόστασις. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν χρηστῶν 
οὔρων πρῶτον μὲν ἐπιφαίνεται ψεφέλη, ἔπειτω. ὑποκατα- 

βαίνουσα σοιεῖ τὸ ἐναιώρημα, ἐπὶ τέλει δὲ ὑφιζάνουσα ἐν 
τῷ πυϑμένι τοῦ ἐἰγμοΐου στοιεῖται τὴν ὑπόστασιν δηλονότι, 

56 ἂν τελείως σεφρϑῆ, ἐπὶ δὲ τῶν ὠμῶν χυμῶν εὐϑυὺς ἐξ ἀρ- 

χῆς εἰς φον. πυϑμένα φτοῦ ἀγγείου, ὑποχωρεῖ πλῆϑος πολὺ 
μετὼ τοῦ εἶναι κακόχροον καὶ τὸ χύμα ὅλον. ἔπειτα δὲ. 

κατὰ βραχὺ πεπτόμεψος καὶ λεπτυνόμενος, αἰωρεῖται κατὰ 
φὸ μέσον τοῦ χύματος καὶ ποιεῖ τὸ ἐναιώρημα. ὅταν δὲ 

10 ἐστὶ συλέον λεπτυνϑῇ καὶ περϑῇ, ἐφίσταται ἐπὶ πολυ τοῦ 
χύματος καὶ ποιεῖ τὴν νεφέλην καὶ πλανᾷ τοὺς ἰδιώτας 

“ὡς ὑπολαμβάνειν ἐπὶ τὸ χεῖρον προβαίνειν τὴν νόσον. 

Τι' δηλοῖ τὸ λεπτὸν καὶ ὠχρόν. 

Τὸ δὲ λεσιτὸν καὶ ὠχρὸν οὖρον ἄπεπτον μέν ἐστι τῇ 
ἃ συστάσει" πεπεμμένον δὲ μετρίως τῆ χρόᾳ ἀσϑένειαν καὶ 

'φοῦτο δηλοῖ τῆς φύσεως. τῷ μὲν γὰρ χρώματι, ἔπεψεν ὡς 
ἂν ῥάδιον. ὕπαρχον, οὐκέτι. δὲ καὶ τῇ συστάσει, διὰ τὸ 
δυσκολώτερον. 

. Ὗι δηλοῖ τὸ λεπτὸν καὶ πυρρόν, 

2“ ΖἽἋ70 δὲ λεπτὸν τῇ συστάσει καὶ πυρρὸν τῷ χρώματι 
͵ εἾ - - ᾿ αὐτὰ , 

βέλτιον τοῦ ὠχροῦ, ὅμως ἀτεεσέτον διὰ τὴν σύστασιν. 

Τι δηλοῖ τὸ ἐρυϑρόν. 

1ὸ ἐρυϑρὸν οὖρον ἀπεψίαν σημαίνει, οὐ ϑάνατον, 

ἀλλὰ χρόνου δεῖται εἰς πέψιν. ἔστε γὰρ ἐξ αἵματο ἤγουν 
25 χωροειδοῦς μήπω φελείαν πέψιν λαβόντος μηδὲ τὴν ἰδίαν 

χρόαν καὶ διὰ τοῦτο χρονιώτερον σημαίνοι τὸ πάϑος. ἐπὶ 
δὲ τῶν συνοχῶν πυρετῶν, τῶν ἐπὶ πλήϑει αἵματος συνι-᾿ 
στάμενον ἐκκρίνεναι «το οὖρον ἐρυϑρὸν : καὶ παχὺ καὶ δῆλον, 
ὡς ἔστε τοῦτο καὶ τῷ χρώματι καὶ τῇ συστάσει τοῦ χύμα- 

30 φος καὶ τῷ παρυφισεάμενῳ ἄπϑστον. 
. 



τὸ ῳμνεάκυσποςς 

ΟΟΜΜΕΝΈΑΤΙΟ.. : 818 

 Τι δηλοῖ τὸ λεπτὸν οὐρούμενον καὶ ἔξω ἀναϑολούμενον. 

Τὸ δὲ λεπτὸν οὐρούμενον καὶ μετὰ ταῦτα ἔξω ἄνα- 

ϑολούμενον ἀπεπτόν ἐστι διὰ περιουσίαν πνεύματος πα- 
χέος, δηλοῖ δὲ τὴν φύσιν ἄρχεσϑαι πέττει. ὃ 

Τι' δηλοῖ τὸ παχὺ οὐρούμενον καὶ μένον παχὺ καὶ μὴ καϑιστάμενον ὁ 
οἷόν ἐστι τὸ τῶν ὑποζυγίων. Ν 

᾿“κμάξειν δηλοῖ τὴν τῶν παχέων πνευμάτων τὸ καὶ 
χυμῶν οἷον ζύμωσιν, ἐπὶ τούτων κεφαλαλγίαε ἢ πάρεισιν 
ἢ παρέσονται διὰ τὴν ἐν τοῖς χυμοῖς ταραχὴν καὶ τὰς ἀνα- 
ϑυμιάσεις. , 10 

Τι' δηλοῖ τὸ οὐρούμενον παχὺ καὶ μετὰ ταῦτα καϑιστάμενον. 

10 δὲ οὐρούμενον παχὺ καὶ μετὰ ταῦτα καϑιστάμε- 
γον παύεσϑαι μὲν τὴν ἐν τοῖς χυμοῖς ζύμωσιν καὶ λετετύ-- 
γεσϑαι ποσῶς δηλοῖ, ἄρχεσϑαι δὲ στὴν διάκρισιν. 

᾿ - - 

Τί δηλοῖ τὸ λευκὸν καὶ λεπτὸν οὐρούμενον καὶ μένον τοιοῦτον. 15 

Τὸ λευκὸν καὶ λειτὸν οὖρον ἐσχάτην ἀπεψίαν ση- 
μαΐίνει. οὐ γὼρ ἐνεχείρισεν φύσις ὅλως ἐπὶ τούτου πρὸς 

, ᾿ Π - ΕΝ 5, ἐν , - ᾿ 
τὴν πέψιν, γίνεται δὲ τοῦτο ἢ δὲ ἀσϑένειαν τῆς δυνα- 

μεως ἢ δί ἔμφραξιν ἢ διὰ τὸ χρόνιον εἶναι τὸ νόσημα. 
ἐπὶ γὰρ τῶν τεταρταίων χρονιωτάτων ὄντων ἐν ἀρχαῖς διὼ "0 

᾿ ἢ ᾿ ᾿ ξ Ὁ ͵ τ. 
τὸ πᾶχος καὶ τὸ δυσπειϑὲς τῆς ὕλης, διηϑούμενον τὸ οὐ- 

ρον λεπτὸν οὐρεῖται. οὐρεῖται δὲ λεπτὸν καὶ δὲ ἔμφραξιν 
ἥπατος ἢ νεφρῶν, ἀλλὰ διαγινώσκεταε διὰ τῆς τοπικῆς 
2 ’ Σ ΗΝ ͵ ᾿ ᾿ , ’ Ἁ Ἅ - 

ὀδύνης. οὐρεῖται δὲ ἐνίοτε λεπτὸν καὶ λευκὸν, καὶ ἐπὶ τῶν 
διωακαῶν πυρετῶν καὶ σημαίνει φρενίτιν αἀπειλουμένην. ποὶ 15. 

- - Γ» » ͵ 

γὰρ ὃ καῦσος πυρετὸς στλῆϑος δηλοῖ χολῆς; οὐ χρώννυται 

δὲ τὸ οὖρον. εὔδηλον οὖν ὅτι οὐ μένει ἐν τοῖς ἀγγείοις ἡ 
χολή, ἀλλὰ τῇ κουφότητι εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀνέδραμεν. εἶ 
μὲν οὖν μὴ πάρεστιν ἡ φρενίτις, ἐπὶ τούτων γίνωσκε αὖ- 
τὴν μέλλουσαν ἤδη ἔσεσϑαι. εἰ δέ, καὶ παρούσης φρενίτι- 3ὺ 
δὸς οὐρεῖται λευκὸν καὶ λεσιτὸν οὖρον, ἐπὶ διακαοῦς πύυρε-- 

- ἃ ε ε 
τοῦ προαγγέλλει ϑάνατον ὡς ἐπιπολύ. οὐ γὰρ ὑπομένει ἡ 
ἐν ἐγκεφάλῳ δύναμις ἤδη 'προκαταβεβλημένη τῷ διακαεῖ 
πυρετῷ, ἐνεγκεῖν δριμυύτηταω καὶ δήξιν χολῆς, ἤδη σεσηπυίας. 
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-Πόσαν διαφοραὶ τῶν ἐλανωδῶν οὔρων καὶ τέ σημαίνουσι. 

Εἴωϑε ὃ πυρετὸς πρότερον σὴν πιμελὴν ἐκτήκει, 
ἔπειτα τὴν σάρκα" ἔσχατον δὲ καὶ αὐτῶν τῶν στερεῶν σω- 
μάτων καϑάπτεται. πυρετῷ οὖν τῆς πιμελῆς τἠκομένης, 

5 τὰ ἐλαιώδη οὖρα ἐκερίνεται, κατὰ βραχὺ δὲ ἡ πιμελὴ τήκε- 
φαι, ὅϑεν καὶ ἀρχὴν ἔχεε καὶ ἀνάβασιν καὶ ἀκμήν. ἐν 
ἀρχῇ μὲν οὖν τῆς συντήξεως ἐλαιόχροα ποιεῖ τὰ οὖρα, ὡς 
εἶναι αὐτὰ ἄμφω, εἴτε ἐλαιώδη εἴτε ὑδατώδη ἔστιν" ἐν δὲ 
τῇ ἀναβάσει ἐλαιοφᾳνῆ γίνεται, ἐπισημοτέραν φὴν μῖξιν 

10 φοῦ ἐλαιώϑους ἔχοντα » ἐν δὲ τῇ ἀκμῇ τῆς συννήξεως ὅλα 

δὲ ὅλων τὰ οὖρα καὶ ἐν χρώματι καὶ ἐν συστάσει οἷον 

ἔλαιόν ἐστι. ἀλλ᾽ αὐτὴ ἡ τηκομένη σειμιελὴ ἢ τῶν ψεφρῶν 

μιόνον ἐστὶν 7 τοῦ παντὸς δώματος. εἰ μὲν οὖν. μόνον 
ψεφρῶν εἴη, ἀϑρόως ἐκκρίνεται πλῆϑος τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ 

15 ϑερμασίας πλείονος αἴσϑησις στερὶ τοὺς νεφροὺς γίνεται" 

εἰ δὲ ἐκ τοῦ παντὸς σώματος εἴη, κατὰ βραχὺ τὴν Ἐν 
ϑήκην στοιεῖται. 

Τι σημαίνουσιν αἱ ὑροβοειδεῖς ὑποστάσεις, 

Ὅταν δαπανηϑῇ ἡ σειμελὴ καὶ λοιπὸν ἡ σὰρξ τήκη- 
20 ταὶ, ὀροβοειδεῖς ὑσπιοστάσεις γίνονται ἐν τοῖς οὔροις, ἀλλὰ 

καὶ αὗται ἢ τῶν νεφρῶν μόνον εἰσίν, ἢ τοῦ παντὸς σώ- 
ματος. εἰ μὲν οὖν ἐν πυρετοῖς φανείη τὸ τοιοῦτον σὖρον, 
φτοῦ παντὸς σώματος δηλοῖ τὸ πιάϑος εἶναι" εἰ δὲ μὴ τῶν 

γεφρῶν μόνον καὶ πάλιν εἰ μέν ἐστιν ὠπεψίω τὧν οὔρων, 
ἡσὅλου τοῦ σώματος τὸ κακόν. εἰ δὲ πεστεμμένον μὲν εἴη 
φὸ οὖρον, αἱ ἀροβοειδεῖς δέ εἰσιν ὑποστάσεις, τῶν νεφρῶν 
δηλοῖ τὸ πάϑος. 

1ι δηλοῦσιν αὖ πυροειδεῖς ὑποστάσεις, 

Ὅνταν δ᾽ ὃ πυρετὸς δαπανήσῃ τὴν πιμελὴν καὶ τὸ 
30 στλέον τῆς σαρκὸς καὶ ἐν τῷ βάϑει τῶν ἀγγείων ἐγκατα-- 

σκήψῃ, γίνονται πιτυρώδεις ὑποστάσεις, στενώτεραι μὲν 
τῶν πεταλωδῶν, παχύτεραι δὲ αὐτῶν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ 
φῆς κύστεως ἐχκρίνεται. ἀλλ᾽ εἰ μὲν πυρετὸς παρείη ὅλου 
τοῦ σώματος, ἂν δὲ μή, τῆς κύστεως καὶ εἰ μὲν ἄσνετυνον 
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εἴῃ τὸ οὖρον, τοῦ παντὸς σώματος τὸ πάϑος, εἰ. δὲ πε-- 
πεμμένον, τῆς κύστεως μόνης. ἀλλὰ καὶ τοπικὴ ὀδύνη ἐστίν. 

Τί δηλοῦσιν αἱ πεταλωδεῖς ὑποστάσεις. 

Ὅταν αὐτὰ πάϑωσι τὰ στερεά, πρῶτον μὲν τὰ ἐπι- 
σολῆς διαζέονται καὶ γίνονται σπτεταλώδη τοὰὶ ἐν τοῖς οὔροις᾽ ὁ 

ἀλλο καὶ ἐκ τῆς κύστεως μόνης τοιαῦτα ἐκκρίνεται. εἰ μὲν 
οὖν εἴη πυρετός, τὸ ὅλον σώμα κεκάκωταε, εἰ δὲ μιή, τῆς 
κύστεως τὸ πάϑος. καὶ εἰ μὲν ἄπεπτα τὸ οὖρα, τοῦ ὅλου 
σώματος τὸ πάϑος, εἰ δὲ μή, τῆς κύστεως μόνης. 

Τὶ δηλοῖ τὰ κριμνώδη ἐν τοῖς οὔροις. Ἐρξιοος 

᾿Επειδὰὼν πυρετὸς μετὰ τοῦ κατειληφέναι τὸ βάϑος 
καὶ μιεῖζον πλάτος ἐπιλάβη καὶ μῆκος, ἀδρότερα γίνεται 
τὸ τοιαῦτα τῶν πιτύρων καὶ καλεῖταε κριμινώδη" δύο δὲ 

σημαίνει" ἢ θσιτήσιν τοῦ αἵματος δηλοῖ ἢ σύντηξιν ἰσχυ- 
ρὰν τῶν στερεῶν. εἰ μὲν οὖν λευκὰ εἴη αὐτὰ τὰ κριμνώδη, τ5 
«τῶν στερεῶν σωμάτων ἐστὶ τὸ πάϑος, εἶ δὲ ἐρυθρά, τοῦ 
αἵματος. 

. 

Τί δηλοῖ τὸ δυσῶδες οὖρον. 

10 δυσῶδες οὖρον σῆψιν δηλοῖ καὶ τῆς φύσεως νέ- 
κρωσιν μέλλουσαν. ; 20᾽ 

Τι' δηλοῖ τὸ μέλαν οὖρον. 

Πάντα τὼ μέλανα τῶν οὔρων εὐθυς καὶ παχέα. τὸ δὲ 
ἰχωρώδη καὶ σανδαραχίζοντα τῶν οὔρων ϑάνατον δηλοῦ- 
σὰ πάντως͵ εἰσί. σπάνιον γὼρ ἢ οὐδ ὅλως εὐρεϑῆναι λε-- 
στὸν καὶ μέλαν. τὸ γὰρ μέλαν χρώμνα προσγίνεται τοῖς 25 

οὔροις ἐκκαϑαιρομένου τοῦ μιελαγχολικοῦ χυμοῦ ἢ αὐτῆς 
φῆς μελαίνης χολῆς, τῆς τε διὰ ψύξιν γενομένης καὶ τῆς 

δὲ ὑπερόπτησιν. αἱ δὲ τρεῖς αὗται διαφοραὶ παχύτητας͵ 

κέχτηνται τὰς συστάσεις" ἐξ ἀνάγκης οὖν καὶ παχέα εὑρε-- 
ϑήσεται τὼ μέλωνα τῶν οὔρων ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὀξέων 30 
νοσημάτων ὀλεϑριώτατόν ἐστι σύμσταν τὸ οὖρον μελανϑέν, 

2 

: ᾿ ΄ « ᾿ - Ἀν, κΚὶ ᾿ ᾿ ΓΈΝΝΑ, 

καὶ μάλιστα ὅταν καὶ δυσῶδες ὑπάρχῃ καὶ παχὺ καὶ ὑπό- 
στῶσιν ἔχον μέλαιναν. ἀδύνατος γὰρ ὀξέως νοσοῦντα τοι- 
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᾿οὔτον οὐρήσαντα σωϑῆναι. καὶ εἰ μὲν ὑπόστασις εἴη μέ- 
᾿Πλαίνα, ὀλεϑριώτατον. εἰ δὲ ἐναιώρημα μᾶλλον, ἧττον κα- 

κόν, ὅμως κακόν. εἰ δὲ νεφέλη εἴη μέλαινα, ἔτι ἠπιώτερον, 
ὅμως κακόν. τὸ δὲ μέλαν ποτὲ μὲν ἐνδείκνυται ψύξιν, 

ποτὲ δὲ ϑερμύτητα ἤγουν ἐξυπεῤόστησιν. εἰ μὲν οὖν πρό- 
φερον, οὐρηϑείη πελιδνὸν οὖρον, εἶϑ᾽ οὕτως γένοιτο μέ- 
'λαν, ἔχει ψύξιν τὴν αἰτίαν. εἰ δὲ τὸ ξανϑὸν προηγήσοιτο 
καὶ οὐρηϑείη, ἔστειτα μέλαν γένοιτο, δηλονότε ὑπὸ πλείο-- 
γος ϑερμότητος μέλαν γέγονεν ἐξυπεροπτηϑέν. γνωστέον 

ιὺ μέντοι ὅτε καὶ ἐπὶ τῇ παραπμῇ τοῦ τεταρταίου πυρετοῦ 

καὶ ἐπὶ τῆς μελαγχολικῆς᾽" παρανοίας λυομένης, οὖρα φαί- 
γεται μέλανα παχέα. ἡμεῖς δὲ ὀλέϑρια ἔφημεν εἶναι ταῦτα 

ἐπὶ τῶν ὀξέων. 

Τί δηλοῦσι τὰ ἰχωρώδη καὶ σανδαραχίζοντα τῶν οὔρων. 

15 Παρεικομένων, καὶ αὐτῆς τὴν οὐσίαν ἀναλύεσϑαε καὶ 
τὸ λεπτομερὲς αὐτοῦ τὴν ἰχωρώδη χροιὰν διαλύει. εἰ δὲ 
σαχυμερές, τὴν σανδαραχίζουσαν, καὶ ὡς ἐπιπολὺ ϑάνα- 
τον σημαίνουσιν, εἰ δὲ περισώξει τὴν ἰχῶρα. 
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Ὁ ΠΕΡῚ ΣΦΥΓΜΩΝ. 

Σφυγμός ἐστι κίνησις τῶν ἀρτηριῶν ἀπὸ μὲν τῶν ἐν-- 
τὸς εἰς τὰ ἐκτός, ὃ δὴ καὶ διαστολὴ καλεῖται. ἀπὸ δὲ τῶν 
ἐχτὸς εἰς τὰ ἐντός, ὃ καὶ συστολὴ λέγεται. χρεία δὲ: τῆς 5 
διαστολῆς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ϑέρμης ἐπισπᾶσθαι 
τοῦ ἐκτὸς ἀέρος πρὸς εὐκρασίαν, τῆς δὲ συστολῆς «-ὸ ἀπώ-- 

σασϑαι τὰ λιγνυώδη καὶ καπινώδη, σεριττώματα. πᾶσαι 

μὲν οὖν αἱ ἀρτηρίαε: τὸν αὐτὸν τρόπον σφύξουσιν, » οὔτε 

δὲ εὐσχημονέστερον οὔτε τῇ χρείᾳ συμφορώτερον ἄλλης ἂν 10 

ἅστοιο τὰς ἐν τοῖς ον οῖς παρείς: 

Εἰ πολλά γε εἴη τὰ τὴν χρείαν ἐπείγοντα μέγεϑος 
σιρώτον, εἶϑ᾽ οὕτω καὶ τάχος ἐπιγένεται τοῖς σφυγμοῖς καὶ 

μέγεϑος μὲν ἐξ μεγάλης τοῦ αἵματος ϑερμότητος τῆς ἔν-- 

δον, ὃ μάλιστά ἐστι σημεῖον ϑανάτου οὐ πόῤρρωϑεν. 15 
᾿" 
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ΧΙΝ. 

Ἐς Τοῦ σοφωτάτου κυρίου Μαξίμου τοῦ Πλα- 
ψούδη περὶ τῶν ὑελίων πασῶν τῶν ἀσϑενειῶν 

τῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἐπερχομένων στίχοι. 

δ 1. Τῶν ἀσϑενέων ὑέλια μάϑε τρὶς καὶ δέκα" τὸ μὲν 
λευκὸν τὸ πρῶτον, τὸ ξανϑὸν δ᾽ ἐπὶ τοῦτο β' τρίτον ῥο- 
δινίζον, ῥούσιον δέ" «τὸ δὲ τέταρτον γίνωσκε, αἷμα καϑά- 
σερ πυρῶδες πέμτυτον ἐστί, τὸ δὲ ἕκτον ὅλον κρόκινον. 

ἢ. Μετὰ δὲ τοῦτον ὡς κίτρον ἴσϑι τὸ ἕβδομον, τὸ 
1 ἐφεξῆς δὲ μέλαν, τὸ δὲ ἔννατον ἄσπρον ὥσπερ καὶ τὸ 

ὕδωρ, δέκατον δὲ συντριγίᾳ ὑπόλευκον, τεϑολουμένον δὲ 

ἐστι ὅλον, αὐτὸ γὰρ ὥσπερ τὸ ἑνδέκατον. 
8. Τοῦ δωδεκάτου τὸ εἶδος μόνον οὐ πέφυκε, οὐ 8ϑ0- 

λερὸν οὐδ᾽ αὖϑις καϑαρόν, ἀλλ᾽ ὁρᾶται μίγμα πεφυρμέ- 
ἰόψον" βοῦρκος δὲ ἐστι τρὶς καὶ δέκατον δύσωχρον, ἀλλὰ πο- 

νήσας ἐνταῦϑα μάϑε λοιπὸν τουτωνὶ καὶ σὴν διάγνωσιν. 
4. Τὸ λευκὸν ἐκ ψυξεώς ἐστι καὶ νεφροαλγήσεως " ἰα-- 

φρεβέσϑω δὲ πάσχων κλυστήρια, δραστικὰ τὰ ἔχοντα μα- 
λαϑρόρριζα καὶ ϑρυμβόξυλα᾽ τούτων δὲ ἀντὶ δὲ τοῦ νάρδου 

20 ἄλειψον καλὸν χαμεμηλέλαιον. 
ὅ, Τὸ ξανϑοὸν δὲ νέφος ἂν ὁρᾷς μέσον αἰωρούμενον 

εἰς παντελῇ καταμάνθανε ἴασιν τὸν νοσοῦντα ἔρχεσϑαι. 
εἰ λυϑείη δὲ τὰ ῥωθώνιον μάλιστα τοῦτο δεληλωμένον 
σύντωμον σημεῖον τῆς ἰάσεως. 

25 6. Εἰ μὴ αἷμα δώσει ὁ μυκτήρ, ποίησον ζουλόπιον 
τὸ κεκτημένον γυμνόκρηϑον, τζίντξζιρα μετ᾽ αὐτῶν καὶ 
σώγνδαλον, ἑψηϑέντα δὲ τὸν ζωμόν τε σακέλισον καὶ καλὸν 
ἰσάχαρ᾽ ἕψησον καὶ δίδου τῷ νοσήσαντι. 
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ἡ. Μετὰ ταῦτα δ᾽ ὅταν οὺν ϑεῷ ἴδης ὡς τὸ ὄστρακον 
περὶ τὸν πάτον γενόμενον, φίλτατε, ὑελίου κείμιενον τοῦ 
νοσήσαντος παρευϑὺς φλεβοτόμησον καὶ σὺν ταχυτάτῃ 
ὄψει τὴν ὑγείαν ἐπιλάμψασαν. 

8. 10 τρίτον ἁέλιον τὸ ῥοδινίζον" ξανϑῇς. ἀπὸ χολῆς 5 
γὰρ συνέβη τοῦτο ὠδὴ γ΄. ᾿Εν πέτρᾳ με τῆς πίστεως καὶ 
πάνυ γε. ὁ πάσχων κατεϑερμάνϑη" εἰ μαῦρον, νέφος δὲ 

μέσον προσκρέμαται, ἀλήϑειᾳ γίνωσκε τοῦτο ϑανάσιμον. 
9.. δὲ μέσον δὲ οὐκ ἴδοις τὸ μαῦρον νέφος κρεμάμε- 

γον, ἀλλ᾽ ἄνω τοῦ ὑελίου κέκτηται καὶ τζίπαν ὡς ἐλαιώδη, τ΄ὸ΄. 
χολὴ ἐξέκαυσε τὸν ἀσϑενήσαντα καὶ ψυχρὰ ὡς δύναμις 
τούτῳ πιρόσφερε. 

10. Ῥυχροῖς γὰρ εἰ μὴ σβέσεις χολὴν ἐν τάχεε, κοι- 

λίας χρατηϑήσεις τοῦ ἀσϑενοῦντος, φρενίτις ἐπιγίνεται 
τῷ ἀϑλίω, διὸ καὶ πόφισον ὡς δοκιμώτατος ἀναλόγως φίλ-- ι΄ 

τατε ὀξυφοίνικον, 
11. Κατάπλασμα ποιήσας ὠοῦ μετ᾽ ἄσπρον ψιλλίῳ τε, 

σύναμα καὶ κριϑαλεύρῳω ἐπίϑες τῷ νοσοῖντι παρὰ τῷ 
ὕπαρ λειώσας, σπέρματα μετὰ σαχάρεως" ἀγκουρίων κά- 
μγονέα τοῦτον πότισον. οἱ 

12. Πινέτω δὲ κριϑόχυλον ἐν τῇ δίψῃ ὁμοῦ ξυμήλων 
καὶ βλασταρίων, ψυχρᾷ δὲ καὶ κλυστήριον εἰσδεχέσϑω, σὺν 
κριϑαλεύρῳ καὶ ἰσαχάρει, εἰ δρόσατον ἔχεις, τοῦτον κάλλιον. 

18. Τὸ τέταρτον εἰ καὶ ῥούσιον νέφος ἐνέσχηκεν ἐν 
αὐτῷ κρεμάμενον, τὴν λεγομένην ὑπόστασιν ἴσϑε ὡς κε-- 25 
κράτηται γαστὴρ τοῦ πάσχοντος, ὅϑεν καὶ ἠσϑένησεν. 

14. Κατάπλασμα συσκευάσας τῷ ἄνω παρόμοιον τῷ 
ἀνθρώπῳ πρόσφερε καὶ ποτιζέσϑω γλυκύτερος, ἔπειτω κλυ-- 
στήρια ἰατρευέσϑω μὴ ὅλως ἅλας ἔχοντι. 

15, Τῷ νεύματι τοῦ χυμοῦ, ἐντεῦϑεν γὰρ τοῦ ἡμῶν 30 
χρηστότητος τὸς ἀσϑενείας βαστάσαντος, οὗτος ἰαϑήσεται 

᾿ καὶ μετ᾽ εἰρήνης ἐντεῦϑεν ἐγερϑήσετοωι. 

16, Κατάσειρον ὡς τὸ αἷμα «Ὁ πέμπτον: ὡς ἔφημεν, 

τῶν διττῶν στοιχείων γὰρ ἀναμιχϑέντος τοῦ αἵματος" μετὰ 
ξανϑιζούσης δὲ χολῆς σκοτίζουσιν ὅλον τὸν ἐγκέφαλον. 35 

17. Σκοτίζουσιν μετὰ τούτου καὶ κόρας καὶ φρόνησιν 

᾿ 



“ .. 
π᾿; 

ΠΠΕῪ 

8390 ΜΑΧΙΝΙ ΡΓΑΝΠΌΆΕ. 

καὶ λαλεῖ “παράφορα καὶ ψηλαφᾷ τὸ ἡμμώϑα; ἀγρίως ὁ ἀν- 
ϑρωσπος ὁρᾷ, ξηρός ψε τὰς δῖνας ὡς οὐδέποτε. 

τ 18, Καὶ καίεται τοῦ τοιούτου ἥ γλώσσα ὡς κλίβανος 

καὶ κοιμᾶται κάτοχα, παρεφϑαρμένον ὡς τελέων δρί- 
οἴει τοὺς ὀδόντας τε ᾿ διυπνισϑείς, βλοσσυροὺς δὲ κόρας 
δείκνυσὶν. 

19. "Ὅξος λοιπὸν ποτήριον ΜΔΝ ἥμισυ μόνον καὶ 
τὸν τετραγκουρόζωμον συμφύτου σὺν ἀμαράντῳ καὶ ζωμῷ 
κολοκύντης, ἅμα ταῦτα καὶ δοδοστάμασιν ὅσον ποτηρίου 

τὸ ἑνὸς εἷς ποσότητα. ὃ 

20. "ἥσπρα ὠῶν μετὰ τούτων ἁπάντων σύμμιξον τρία" 
ἔπειτα μανδήλια πέντε ἔχων ταῦτα ἄλασσον καὶ συσφίγκων 
ὀλίγον, οὕτω κατάπλασσε πάντω βεβρεγμένα καλῶς ἐν 
τῷ ἥπατι. 

15. 0 2]. 7͵ϑει ταυτὶ ἐφ᾽ ἑκάστην ἡμέραν λοιπὸν τρισάκις, 
ἐπὶ τῇ “πρωΐᾳῳ μέσης ἡμέρας καὶ τῇ ἑσπέρᾳ ὀξυφοινίκων, 

εἶτα πόσιν δίδου τῷ ἀσϑενήσαντι, κγίκον καὶ σάχαρ πρω- 

ἰὼν ψηστεύοντι. 
22. Βρέχε δ᾽ αὐτὰ δοῤόφειωγμιόμιι πρῶτον καὶ τότε δί- 

0 δου καὶ τὰς ϑριδακίνας, δίδου εἰς βοῶσιν τῷ ἀσϑενοῦνει, 

καὶ ἐντίβιον. φούτῳ, ἅμα δίδου μετὰ σαχάρεως, τρώγειν 

καὶ τῇ νεύσει ϑεοῦ ἰαϑήσεται. 
28. “10 δὲ ἕκτον ὡς ἔφημεν κρόκιγον,, νέφος ἐὼν ἔχῃ 

δὲ μαῦρον κρεμάμενον ὡς ἀληϑῶς ϑανάσιμόν, εἰ μὴ ἄλλο 

25 σι πᾶϑος ττρογέγωνεν. 

. 34. ᾽Ἔκ στομάχου καὶ γὰρ ἀνεγένετο" τοῦτο ϑυσπεπτή- 
σαντος, δεῦρο καὶ τρίτοσον, τὰ ὑελίᾳ ἄνϑρωπο καὶ τριῶν 

φὴν ἰδαίαν κατάμαϑε. 
-Ωὔ, Καὶ ἂν ὦσε τὰ τρία παρόμοια; ϑάνατον σημαί-. 

30 ψουσιν" εἰ δ᾽ ἀλλαγήσονται σιρὸς τὸ λευκὸν ὐϑόβενον ἣ 

ξανϑὸν ὑγιαίνει ὁ ἄρρωστος. 
26. Μαρουλλόσπορον οὖν καὶ χαμέμηλα καὶ πρλλμ 

κόσπορον σὺν κριϑαλείρῳ φε καὶ τὸν ζωμὸν ἀνάμιξον τὸν 
φτοῦ δεύτλου καὶ εἰϑεὶ τῷ ἥπατι. ἶ 

3. ΟΦ. 70 τοιοῦτον ὡς ἔμπλαστρον τίϑει δὲ καὶ πὶ φὸ 

Ἱιέτωπον τοῦ ἀσϑενήσαντος καὶ ἰατρείας ποίησον τῷ ἀν- 

ϑρώπῳ καὶ δῴης τὴν ἴασιν. 

] 
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28. Τὸ ἕβδομιον κίτρινον, ὡς ϑέα κίτρου᾽ ἄν. ἔχῃ δὲ 
καάτωϑεν καὶ »έφος ὡς σεμίδαλιν, κριϑὲν κάτω μάνϑανε 
φῷ ὑελίῳ αὐτῷ, τοῦτον οὖν διαίτησον λεπτῶς καὶ ἰαϑείη, 
ϑεοῦ ϑέλοντος. 

29. Τὸ ὄγδοον μέλαν δὲ ὡς ἐκ μελαίνης γολῆς ἠνε8-- 5 
σχήντισεν " χολὴ γὸὺρ μετὰ αἵματος, στοιχεῖα δ᾽ ἀνέμιξεν 

“καὶ κινδυνεύειν ποιεῖ ττονεύμονα καὶ ἧπαρ καὶ χολὴν καὲ 
συσκοτίζει καχῶς τὸν ἀνϑρωπον. 

80. Σταφίδας καὶ τζίντζιρα συναποβράσας ζουλάπιον 
ποίησον καὶ πότιζε τὸν «τἄσχοντα καὶ ἄλλο ζουλάπιον μετὰ 10 
σελίνου ῥιζῶν, λιτηναροκήχωρος», ἐν αἷς δ αὐτῶν δὲ τὰς 
ῥίζας ἕνωσον. 

81. ᾿Εν τούτῳ ἐπίβαλε καὶ λίτρων μίαν ἐσάχαρ καὴὸ 
στότιζε ἡμέραν ἐφ᾽ ἑκάστην τὲ τὴν μίων ἐκ πρώτου γε καὶ 
τοῦ δευτέρου ἑξῆς, ἀγριαγκουρέας τὸν ὥνμα καὶ ῥοβα- τ 
λεύρου αὐτῷ κατάπλασσε. 

830: ἼΏσπερ τὖ ὕδωρ καϑαρόν, τὸ δ᾽ ἐ ἔννωτόν ἐστιν ἂν 
γοῦν ἐπάνω, ὡσεὶ ἔλαιον ἔχει, εἰς δὲ τόν πάτον αὐτοῦ, 

οὐκ ἄνω, οὐ κάτω ὑπόστασιν, ἧπαρ τοῦ νοσοῦντος καὶ 
στόμαχος ὁ πάσχων. 20 

83. ᾿“πὸ ψυχρότητος αὐτῷ, ἐπεισῆλθε γὰρ αὐτῷ ἡ 
ἀρρωστία καὶ ἡστώνησε φύσις καὶ οὐ χωνεύει καλῶς καὶ μέ- 
ψει ἀνόρεκτος, βλέπει δὲ πρὸς ὑδροπηκίαν τὴν κακόσχο- 
λον νόσον. 

84. Τῷ γοῦν στομάχῳ ἀλοιφὰς καὶ ἐμπλάστρους τὰς 15 

ϑερμὰς αὐτῷ ἐντίϑει καὶ μασείχιον ἔνδον μετὰ λαδάνου 
ἐνθεὶς τὸ σπλάγχνα, τὸ ἧπαρ, τὸν στόμαχον ἄλειψον ἐλαίῳ 

: “«τηγάνων χαμαιμήλων. 
80. Χυλοζυγκίβερ γάλαγκαν καρυόφαλον κυμηνοκαρ- 

ναβάδιν καὶ μαωκροπτέσπτερε οτάχος σὺν γλικανίσῳ λαβών, 30 
πυρίϑῳ ἀκόρῳ καὶ σπέρματα σεληνοανήϑων μετὰ μοσχο- 
καρύδων. 

86. Ψυβιστικὸν δὲ σὺν αὐτοῖς καὶ τὴν κύπερον ὁμοῦ 
ὠλεξανδρείας εἰς ἰγδίον συνερίψας καὶ κοικηνήσας καλώς, 

ἰσάχαρ τρὶς λύτρας ἐπίβαλον, κύλικας δὲ δύο ῥοδόσταγμα 35 
σὺν ἅμα. 

87. Κύτρα καινῇ ταῦτα βαλὼν καὶ ποτήριον ἐκ μέλε- 
ΠΠ. 02} 
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τος ἕψει καὶ πηχϑέντα ἐκεῖϑεν ϑυ ωμαγίξας καλῶς τὸν 

τούτου κατάπλασσε στόμαχον, ἀλλὼ καὶ τὸ ἧπαρ πρωΐας 
καὶ ἑσπέρας. ᾿ 

38. Σύχνασον. φοῦτον εἰς λουτρὸν καὶ τὸν ἄκρατον 

5 μετὸ ὕδατος μιγνύων καὶ τῇ συόσει σοινέσω ὁ ἄῤῥωστος καὶ 
ἀπαλλαγὴ τῆς καφεχούσης ψύσου. ᾿ 

839. 71 'ϑέχατον πέφυκε λευκελευκὸν ϑολον. παρόμοιον 

ἀειδάρου τῷ οὔρῳ, γεφρὰ δ᾽ ἐκ ψύξεως πάσχει ὃ νοσήσας. αὐτὰ 
γὸῥ᾽ φλεγμασισμοῦ ἔχει σεεπλοισμέμα, διὸ καὶ ἐξέλκυσον 

ιὺ κλυστηρίῳ συ τὰ φλέγματα. 
40. Προβάτου συνέψησον τὴν κάραν σύμαλον μετὰ 

ἅλατος μόνου καὶ κληστηάρισον, σπόρον δὲ καρδάμου πε- 

γνέτω καὶ γαλαγκὰν μετὰ τοῦ κυπέρου. εὐϑὺς δὲ τὸν πά- 
σχοντὰ εἰς τὸ σχέλος φλεβοτόμησφον. Ὡν; 

1 41. “Ὅλον τὸ ἑνδέκατον τρυγίαν ἔχων κάτωϑεν. ἐκ τῆς 
φύσκης δὲ ἦλϑεν ἐνούσης οὔρημα. καὶ πρὸς δυσουρίαν ἐπά- 
ἰϑρῃὶ "ὃ ἀσϑεγῶν. [ λίϑον ἢ ἄμμον γάρ, ὁ τοιοῦτος ὑπο-- 
ὁνήσεται- 

- 42. ᾿ΑΙσπίῃ σεινέτω κισσήριον ἐν τάχει μ᾿, ὀρύγανον, 

 ἐλαιός τε ἅμα τριπτὰ εἰς βρώσίν τε ἔστω ἀκεάπους, ῥλαν 

στόριά τε, καρπῶν, σεάχος γαλαγκᾶν τὸ ῥεγόκθ μα ῥύχης 

τε καὶ κινάμωμον ἀδίανταν. 

48. Τὸ γαλακεῶδες δὲ οὖρον, πύκετωμα ἔχον ἐξόλου, 
ϑάνατον μάϑε σημαίνει ἐξ ἅπαντος τῷ ἀρρώστῳ, τὸ βορ- 

, βορῶϑες δὲ ὄξου ϑανάτου σημεῖον ἔσϑι. 



ΧΥ. 

Ἐ ΠΕΡΙ ΟΥ̓ΡΩΝ ΕΝ ΠΥΡΕΤΟΙ͂Σ. 

᾿ 

᾿Εὰν ἴδης τὸ οὖρον ἐρυϑρὸν καὶ τιαχὺ εἰς τὴν περώ-- 
φὴν ἡμέραν τοῦ νοσήματος ἢ εἰς τὴν δευτέραν μέχρε τῆς 
τρίτης, ὑπάρχοι νέος καὶ σῶμα ἔμσιλεον ἔχων, καὶ αἱ 5 
φλέβαι τοῦ βραχίονος ὡσαύτως καὶ ἔτρωγε καὶ ἔπινεν 
ἀκορέστως, ὅτε εἰς τὴν ὑγίαν αὐτοῦ διῆγε, καὶ ἔχει δύνα- 
μεν, τουτέστι περιπατεῖν καὶ καϑεύδειν, καὶ οὐ κατάκειται 

ἐν κλίνῃ βεβαρωμένος ἢ καταχϑονισμένος. καὶ ἡ ὥρα φτοῦ 
ἔτους ἔαρ. τέμνε τὴν φλέβαν αὐτοῦ ἀδεῶς. εἰ δὲ καὶ στυ-- τὸ 
ρετὸν συνεχῆ ἔχει, φημὶ ἄσπονδον νύκτα καὶ ἡμιέραν περεσ-- 
ὠφέρος ἥ δεῦσις τοῦ αἵματος, αὐτοῦ γενέσϑω. φροφὴ δὲ 
αὐτῷ ἔστω πᾶσα ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ δίαιτα ὥστσεερ χρυσολά- 

χανὼ καὶ  μαλάχη καὶ ἀγγούρια καὶ κυτράγγουρα καὶ ὁόας 
καὶ τὰ ὅμοια καὶ πιέτω ξουλάβιν ἢ σάχαρ μετα ψιλλίου 15 

σεεσυλυμέψου μεχρισότου γένηται γμῶδες καὶ γλίσχρον, τοι-- 
οὔντες οὐδὲ τὸν κανόνα τοῦτον τῆς ϑεραπείας καὶ “ταύσει 
ὁ πυρετὸς ἢ εἰς τὴν τετάρτην ἡμέραν ἐὰν ἱδρῶς γένηται 
ἢ αἱμορραγία ἐκ τῶν ῥινῶν ἢ κοιλίας δεῦσις. ἢ ποτοῦ ἕως 
τῆς ἑβδόμης ἡμέρας, λαβέτω δίαιτν ἁδρὰν ὥσσεερ ὠὰ τρο-- 20 
μνητὸ χαὶ ὀρνιϑοόσουλα μετὰ ζωμοῦ τῆς ὀμφακίου σταφυ- 

λῆς ἢ ὄξος ἢ δϑαμάσκηνα καὶ μετὰ ταῦτα λουϑείτω. εἰ δὲ 
πολλάκις γένοιτο ὃ τοιοῦτος πυρετὸς ἐν ϑέρει, ῥίγους δὲ 
μὴ ὄντος ἢ ἐν φϑινοπιώρῳ ἢ ἐν χειμῶνι, καὶ ἔστιν ἡ δύ- 
ψαμις τοῦ κάμνοντος, καὶ παρακολουϑοῦσι τὰ προειρημένα 35 

σημεῖα, φλεβοτόμησον καὶ μὴ τήρει καιρὸν χειμῶνος; ἢ 
21 
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ἑτέρου τινὸς καιρόν. εἰ δὲ κατίσχνον ἐστὶ τὸ σώμα τοῖ 
σπυρέττοντός ἐστε καὶ ὠχρὸν τῇ ὄψει ἀνάπαλιν τῶν σπρο-᾿ 
λεχϑέντων, καὶ φράτντει τὸ σωμάτιον καὶ συστέλλεται, παῦ-" 
σον τοῦ φλεβοτομιεῖν, καὶ ἀρκέσϑητε εἰς τὸ ὀξυσάχαρ, ἢ 

οὐξύμιελι ἢ τὸν ζυμὸν τῶν ῥοῶν. εἰ δὲ ἴδης καὶ τὸ οὖρον 
λεπτὸν καὶ πυρρόψ, σημαίνει ξανϑὴν χολὴν σεσημένην ἐν 
τῷ στομάχῳ, ἢ ἔξωϑεν τοῦ ἀγγείου, τουτέστιν εἰς τὴν κοι- 
λότητα τοῦ στήϑους, καὶ ἐν ἄλλῳ τόπῳ καὶ ἐποίησε ῥῖγος 
τριταῖον. ἐν πρώτοις δὲ τὸν τοιοῦτον βλέπε εἰς τὴν δύνα- 

0 μεν καὶ εἰ ἔχει ἐναντίωσιν καὶ σκότωσιν, καὶ ἐσέχεταε ἡ 
γαστὴρ αὐτοῦ, κένωσον μετὸὺ χροσοβαλάνων ἀπογιγαρτι- 
σμένων, συντεϑλασμένα, ποίησον δὲ οὕτως" λάβε ἐξ αὐτῶν 
ἕξ καὶ δέκα οὐγγίας καὶ ϑὲς εἰς χύτραν καινὴν σταφί- 
δὸς οὐγγίαν μίαν δαμάσκηνα “ἴ ἢ κ' συρικά, λέγω δὴ ζί- 

15 ζιφα, ὁμοίως ἐὼν εὐρωϑῶσιν, ὀξυφοίνικον οὐγγίαν ῥδᾶνον 
ἐπ᾿ αὐτῶν ὕδωρ γλυκὺ πηγημαῖον καὶ σκέπασον τὰ εἴδη 
καὶ τοῦτο εἰκάσμου λίτρας καὶ ἥμισυ καὶ βράσον, ἕως οὗ 

καταλειφϑείη ἡ ἡμίσεια. λίξρα καὶ τρίψας καὶ συρώσας 
σειέεω ὁ ἄρρωστος μετὰ οὐγγίαν σάχαρ. εἰ δὲ καὶ ὁ κάμυνων 

0 ὑπάρχϑε ἐπίσημος, πρόσϑες τὸ μέλε τοῦ μέλανος καλάμου 
τοῦ ἰνδικοῦ στάϑιμιην οὐγγίας ε΄ 11, ἢ καὶ σ΄ καὶ πιέτω 

καὶ μετικὶ τὴν κένωσιν λαβέτω δίαιταν ἐκ τῶν προειρημέ- 
γων λαχάνων. εἰ δὲ ἴδης ὅτι ἡ κοιλία ἐπέχεται καὶ ταῦτα 
οὐ καταδέχεται, καὶ αὐτὸς ἀσυνήϑης τῶν πτώσεων τού- 

6 τῶν, ἀλλ᾽ ἰδιώτης καὶ ἄγροικος, ἕψήσον τὸ παρϑένιον μετὰ 
τῆς μαλάχης καὶ σπιινέτω, ὅταν φέρῃ ἡ κοιλία καὶ τῇ ἐξῆς 

γινομένης τῆς ἡμέρας, πινέτω «τὸ ὀξυσάχαρ μετὰ τοῦ χυ- 
λοῦ τῆς πτισάνης ἢ ῥοδοσάχαρ καὶ ἡ τροφὴ γενέσϑω λά- 
χανα. σημείωσαι δὲ τούτου τὴν ἡμέραν τῆς περιόδου μὴ 

30 λάβῃ δίαιταν, μεχρισότου διέλθῃ τὸ ῥῖγος καὶ πληρωϑῆ. 

ο γίνωσκε δὲ ὅτι ἀ τριταῖος σιἱυρετός, ὁ ἀκριβής φημι, τὸ κα- 
ϑαρὸν ῥῖγος τὸ κρατοῦν δώδεκα ὥρας τουτέστιν ἡμέραν ἢ 
ψύκτα, καὶ πλέον οὐδὲν, ἀφίει φεσσὰράκοντα. καὶ ὄχτω 
ὥρας, αἵτικες, εἰσὶ δύο ἡμέραι καὶ μήτε πρόῤϑεσιν δεχό-- 

38: μενον φὸ τοιοῦτον ῥίγος ἢ ἔλλειψιν, οὗτος καλεῖται ὁ ἀᾷρι- 
θϑὴς ὁ φυλάττον «άξεν᾽ πῶν ὡρῶν αὐτοῦ, καϑὼς ἐν τοῖς 

ἀφορισμοῖς ὁ ̓Ιπποπράτης λέγει, τριταῖος ἀκριβὴς κρίνεται, 
ἂ 
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ἐν ἑπτὸ περιόδοις τὸ μακρότατον. φημὶ ὑπὲῤ τῶν ἠμε- 
ρὧν οὐ διαβαίνει, ἀλλὼ λύεται, πῶς δὲ ἐὼν μὴ συγκε-- 
ρασϑὴ μετὰὼ ἑτέρου ῥίγους, ἢ ἀπὸ πιλήϑους ὕλης μὴ κε- 
γωϑείσης ἀπὸ τοῦ στομάχου, μήτε. ἀπὸ τῆς αὐτομάτου 
φύσεως διὰ γαστρὸς ἢ δι ἐμέτου. ἐπειδὴ γὰρ ὁ τριταῖος ς 
κινεῖ τὸν ἔμετον εἷς τὴν δευτέραν “εερίοδον ἢ εἰς τὴν τρί-- 
τὴν ἢ εἰς τὴν τετάρτην; διότι γεννᾶται ἡ σῆψις τῆς χολῆς 
ἐν τῷ στομάχῳ. “τερίοδον δὲ λέγει, τοῦ ἐμέτοὺ εἰς τὴν τε- 
τάρτην ἡμέραν γίγνεται, ἢ πολλάκις ἐξ αὐτῆς μέχρι τῆς 
τοτάρτης ἡμέρας, ὅσον δὲ ἐμνεῖ, λείσεεε ὁ σιυρετὸς καὶ τὸ ι΄ 
ῥῖγος πρὶν τῶν ιδ' ἡμερῶν, ἢ διὰ τῆς κενώσεως τῆς αὐ- 
σομάτου φύσεως, ἢ διὰ τῆς τέχνης τοῦ ἰατροῦ, εἰ δὲ πα- 
ρακαλουϑεῖ τὸν τοιοῦτον ἄρρωστον ἰατρὸς ἰδιώτης, μεὲ-- 
ἀλλάττεταε ὁ τριταῖος εἰς τεταρταῖον, μάλιστα ἐὰν καὶ 
συμβῇ ὁ τριταῖος εἰς τὰ τέλη τοῦ ϑέρους καὶ εἰς τὴν ἀρ-- τὸ 
χὴν τοῦ φϑινοπώρου. ἐὰν δὲ ἴδης. τὸν ἀρρωστοῦντα τὸν 
τριταῖον, ὅτι φλέβας ἔχει ἐραεεπλήσῤναῦ καὶ Ψέος τὴν ἦλι- 

κίων, τέμνε τὴν φλέβα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ καὶ τῇ δεκάτῃ 

καὶ μὴ κενώσει αἷμα πολύ, ὥσπερ ἐκένωσας εἰς τὸν σύνο- 

χον συρετόν, ἀλλ᾽ ὀλίγον διὰ τὴν σήψιν" ἐξέρχεται γὰρ, διὰ "0 

τοῦ αἵματος καὶ κουφίζεται ὁ ἄρρωστος. σοτιζε δὲ αὐτὸν 
καϑ' ἡμέραν τὸ ὀξυσάχαρ μετὰ τῆς σπιτισάνης καὶ ἀπόφυγε 
τὰ ϑερμὰ ἀπὸ τε διαίτης καὶ ϑεραστείας, διότε ἐὼν ϑρέ- 

ψῆς αὐτὸν μετὰ τῆς ϑερμῆς διαίτης καὶ τῆς ἰατρείας». 
ἐξέρχεται εἰς ἴκτερον ὃ λεγόμενος χρυσιασμὸς ἀσκὸς καὶ 5 
λύρα, βλάπτεται τὸ ὅλον σῶμα, καὶ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ τὸ 
κλοκίον κίτρινον, καὶ ὁ ἀφρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐὰν ἴδης τὸ τοι- 
οὔτον χλοκίον, εἰστὲ ἴκτερον ἔχεε καὶ ἀρμόξει ἰατρεύεσϑαι 

ὡς τριταῖος, πινέτω δὲ τὸν χυλὸν τῶν ἐνδίβων ἐξαφρισμέ- 

γον καὶ τοῦ στρύχνου μετὰ ὀξύμελιτος καὶ πᾶν ὄξυνον 30 

φαγέτω, ἐκτὸς τῶν ἁλμυρῶν καὶ φλεβοτόμησον, εἰ πλη-" 
ϑωρικὸν σῶμα ἔχει ὁ κάμνων καὶ δύναμιν, καὶ ἡλικίαν 
καὶ δύναμιν, κενοῦται γὼρ ἡ χολή. αὕτη γὰρ ἡ οἰκονομία 
-ἰ --- φτοῦ τριταίου. ὁ δὲ ἐφήμερος πυρετὸς --- --- --- ϑὲ- 
θαπεύεται -- -- οὕτως. γίνεται δὲ Ω ἀσιὸ κόπου καὶ ἡλίου 35 
ἢ ἀπὸ ἀγρυπνίας ἢ ἀπὸ τροφῆς καὶ πόσεως ϑερμῆς τέστι 
ἢ ἀπὸ φρενίτιδος καὶ λύπης. διὰ τὶ δὲ καλεῖται ἐφήμερος, 
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ὅτι τὸ πρωὶ ἐὰν «τυρέξῃ ὁ ἄρρωστος καὶ οὐκ ἔχει ὕλην τὸ 

σῶμα, ἀφίῃ τῇ ἑσπέρᾳ ἢ μέχρι τῆς τρίτης καὶ τῆς ἐβδό-- 
μῆς. εἰ δὲ διαβιβάσει τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο ἕτερον εἶδος 
σιυρετοῦ καὶ λέγουσιν, ὅτι παρήχϑη ὁ τοιοῦτος πυρετὸς ὁ 

5ἐφήμερος, ἀπὸ ἰχϑύος τινός, γεννᾷ τὸ πρωΐ, καὶ ἐκ τῶν 
γενομένων ἰχϑύων, τελευτᾷ τῇ ἑσπέρᾳ" ἐν τοῖς πνεύμασι 
γὰρ γίνεται ὃ ἐφήμερος καὶ λέγοντας δυνάμεις εἶναι τρεῖς 
ὁ ἐφήμερος ἡ φυσικὴ ἥτις ἐσεὶ ἐν τῷ στομάχῳ καὶ ἥπατι, 

. ὅϑεν ἀλλοιοῦταε ἡ τροφὴ πᾶσα καὶ μεταβάλλεται εἰς αἷμα 
10 καὶ γολὴν ξανϑὴν καὶ μέλαιναν καὶ φλέγμα κατὰ τὸ εἶδος 
τῆς τροφῆς, καὶ ἐὰν λάβη ὃ. χρώμενος οἶνον αὐστηρὸν 
πολύ, ἢ νύπυ ἢ μέλε ἢ σκόρδα καὶ τὰ ὅμοια ϑερμά, ἐξ- 
ἅπεδται τὸ ἧπαρ καὶ διὺὶ τῶν ἀρτηρίων συλησιάζει τῆς καρ- 
δίας καὶ γίνεται ἐφήμερος πυρετὸς ὃν προείπομεν, ὅτι 

15 γίνεται ἀπὸ διαίτης ϑερμῆς καὶ ἀπὸ ἡλίου καὶ ἀπὸ κόπου, 
καὶ τοῦτον δὲ φλεβοτομεῖν τὸν ἀπ᾿ οἴνου καὶ πλησμονῆς 
γινόμενον, εἰ ἡ δύναμις ἀπαιτεῖ --- --- --ι καὶ τὰ σημεῖα 
αἵματος ἔχει, ὥσπερ βάρος μετώπου καὶ κεφαλῆς πόνον 
καὶ ὀφϑαλμῶν ἐρυϑρότης καὶ χαυνότητα “σώματος, καὶ 

9 ὀχψία, καὶ ἡ δίαιτα ἔστω ψυχρὸ καὶ ὑγρά. -- πο -α -- 

ἡ δὲ γένεσις τοῦ ἑτέρου πυρετοῦ ἀπὸ καρδίας --- -- --- --- 
ἀπὸ χολῆς γενγομένος καὶ ϑυμοῦ. --- --- καὶ ϑεραπεία τοῦ 
τοιούτου τούτου --- -- --- -- τοῦ καταπραῦναι τὸν ϑυ- 
μὸν --α--- αὐτοῦ διὰ --- --- - - -- - προσηνῶν λόγων 

5 καὶ πάντα τὸ πρὸς ἀρεσκείαν αὐτοῦ καὶ ϑεραπείαν --- --- 

--- τ’ --- -- -- καὶ διὰ ψυχρῶν ποτῶν καὶ τροφῶν, ἡ δὲ 
γένεσις -- -- --  φοῦ ἄλλου πυρετοῦ, τοῦ ἀπὸ τοῦ ψυχι- 

κοῦ πνεύματος, ἀπὸ λύπης, ἀπὸ φροντίδος, ἀπὸ συμφο- 
ρᾶς, καὶ ἀγρυσινίας --- -- -. --ο τὸν φοιοῦτον ἄρρωστον 

30 δεῖ ἰατρεύειν, τὸν μὲν ἀστα λύπης γενόμενον, ὅσα εὐχαρῆ, 
ὅσα παραμυϑὴ ἀπό τε ἀκοῆς καὶ μελωδίας ταῦτα ἐρᾷ καὶ 

φίλων καὶ γνησίων καὶ ποϑεινῶν συνομελίαε καὶ διηγήσεις, 
καὶ τῶν εἰρημένων ἡ ϑεωρία καὶ ἡ χρῆσις καὶ οἴνου κῦρος, 
τὸν δὲ ἀπὸ ἀγρυπνίας συμβάλλοντα γλυκέων ὑδάτων, καὶ 

35 τροφαὶ ὑὕγραι ἀπὸ πετραίων ἰχϑύων καὶ χρυσολαχάνων καὶ 
σπαναχίων καὶ μαλάχης καὶ μαρουλλίων καὶ ἀλοιφεὶς ἐν τῇ 

κεφαλῇ, ἔλαιον καὶ τὸ ὅμοια, τὸν δὲ ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ 
ἔ 
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καύματος γενόμενον πυρετὸν -- --- -το -- --- ὁπωροφα- 
γέτω ὡς δαμάσκηνα καὶ ἀγγούρια καὶ σταφυλὰς --- --- - 
οὐ πολὺ γλυκυτάτας, ἀλλὰ ὑδαρῶδες καὶ τὸ ἄκρα τῶν ἐρί- 
φων, καὶ τῶν πετεινῶν, ὀψημένων μετ᾽ ὀμφακίου καὶ οἶνον 
συγκερασμένον καὶ ἰχϑύας πηκτὰς καὶ χυλὸν πτισάνης, 5 
καὶ ὅσα ψύχουσι καὶ ὑγραίνουσι, καὶ ἀλειφέσϑω ἀλείματα 
ἐλαίου. εἰ δ᾽ ἔστι στόνος κεφαλῆς, ῥόδινον ἔλαιον σὺν 'θξει 

μεμιγμένον καὶ χυλὸν ἀκοράντου ἀλείψῃ τὸ μέτωπον καὶ 
φὰς μήνιγγας. ἐὰν δὲ συμβῆ τεταρταῖος »εωτέρῳ τινὶ ἐν᾿ 
καιρῷ ἔαρος, ὑπάρχει δὲ ἔμπίλεος σώματι απδ ποτοῦ καὶ τὸ 

τροφῆς καὶ αἱ φλέβαι ὄγκον ἔχουσιν, φλεβοτόμησον" ἐὰν 
δὲ ἐστι ἡ δύναμις, καὶ πότιξε μδτὰ ταῦτα τὸ ὀξύμελι 

μετὰ ψυχροῦ ὕδατος, εἰ ἔχει καὶ πυρετὸν. εἰ δὲ μήγε, 

μετὰ ϑερμοῦ, καὶ παρακολουϑήσονται τὸν κανόνα τοῦτον, 
λέγω δὴ τῶν τοιούτων ψυχτικῶν, ὑπὲρ τῶν. ϑερμαντικῶν. 15 

φοῦτο δὲ εἰς τὸ διουρητικόψ᾽ σπέρμα σικύων καὶ μαλά- 
ϑρὼν καὶ ἐντιβῶν, καὶ τὰς δίζας αὐτῶν καὶ τῶν ἀσπα- 
ράγγων ἑψημένων. καὶ τὸν ζυμὸν αὐτῶν. πιέτω ὁ ἄρρω- 
στος μετ᾽ ὀξυμέλιτος, εἰ ϑεὼ φίλον. 
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: ἐς Ἰὐονω ἰμω δὼ, 

5 Οἱ τῶν σοφιστῶν ὥνδρες ὥσττερ δήτορε 
ὐϑαιιονοῦντες καὶ βιοῦντες πανσόφὼς 

᾿ καὶ τὴν φύσιν δὲ γνόντες πάντων κτισμάτων. 
καὶ στοιότητὰ στοιχείων ὡς καὶ κράσιν' 

“καὶ συμπλοκὴν μωϑόντες ἀλλήλων φέρειν 
10 εἰς ἕν τε καινὸν εἶδος εὐπρεπέστατον 
πάντη ξένον καὶ φαιδρὸν εὐειδὲς πέλων 
εἰς ὠφελείας κέρδος ὄνησιν φέρον 
τῇ συνϑέσει καὶ πλεῖστον εἶναι ἐξ ἑνὸς 

πάντας βροτοὺς σοφίστας ὡς εὐγνώμονας 
15 καὶ γνώστας εὐλήπτους τὸ καὶ μυημένους 

ϑέλοντες αὐτοὺς ὡς τελείους ἐκτελεῖν 
πάντων σοφῶς τε τοὺς ὁρισμοὺς καὶ φύσιν 
διακρίνειν συγκιρνᾷν ὡς καὶ συμπλέκειν 
καὶ εὐπραγεῖν ἅπαντα καὶ μηδένω λέγειν 

0 σσλὴν. ὧν ἔφησαν οἱ σοφοὶ διδάσκαλοι. 
οὗ προτρέπονται πτ΄άντας ὥσπερ ἔμφρονας 
εἰς γνῶσιν ἐλϑεῖν καὶ μύησιν ὧν φασι 
ϑείων λόγων οὕτως καὶ τοῖς ἔργοις πλέον 

βοῶντες ἢ [τοῖς] λόγοις φάσκοντες τάδε. 
5 ἡμεῖς μὲν ἄστρων τάξιν ὥσπερ καὶ ϑέσιν 

φύσιν τὲ καὶ ὕψωσιν ὡς διάστασιν 
μέτρων ὁρισμοὺς ἀκριβῶς καὶ ἀνατολὰς 
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κρύψεις τὸ δείξεις πτρολέγοντες καὶ λύσεις 
οὐ σφαλλόμεϑα μακρὼν ὄντων τὴν ϑέαν 
φούτων ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ νοὸς γνώσει μάλα 
ὁρώντες ὥσπερ εἰσὶν αἰσϑήσει φρενῶν. 

ὅ γινώσκομεν τἀληϑὲς ὡς εἶναι ἐκεῖ 
ἐν οὐρανῷ καὶ μηδὲν. ἀγνοεῖν ὅλως: 
τελουμένων ἐκεῖσε, πάντα δ᾽ αὖ σοφῶς 

λέγειν ὁρίζειν τοῖς ἐχέβροσι βροτοῖς 
ἔγνωμεν ὡς ἡ πεῖρα. μαρτυρεῖ τάδε. 

1. καὶ οὐ μόνον ταῦϑ᾽, ἀλλὰ καὶ παϑημάτων 

« φες αἰτίας φαίνοντες ἐν τῷ σώματι 
ἰατρικῆς τέχνης τὸ καὶ ἐπιστήμης 

- ἢ ἐμπειρίαν παὶ πρᾶξιν ἐντέχνου φέλους 

ὁρίζομεν μύησιν ὥστε καὶ λέγειν 
16 προγνωστικῶς μέλλοντα γίνεσϑαι πάϑη. 

καὶ ἔκβασιν νόσου τὸ καὶ ἄχος φέρειν, 
καὶ μηνύειν ἔκδηριον ἐκ νοσήματος ͵ 
βίου τελευτὴν ὡς προγινώσκειν σαφῶς 
καὶ τοὺς πόνους τῇ πείρᾳ καὶ παύειν νόσον 

0 καὶ οὐχὶ ταῦτ᾽ ἔγνωμεν ὡς σόφοι μόνον 
καί τοὶ γε ὄντων τπταριμεγίστων ϑαυμάτων 
ἀλλ᾽ αὖϑις ἀνθῶν τάς τε ποιὰς καὶ κράσεις 

καὶ εἶδος ὡς καὶ γεῦσιν ἀκριβῶς λέγειν 
ὀπῶν τε τῶν ἐν ξηρᾷ καὶ βλαστημάτων ε 

6 φυομένων γένος πανέγγραφον λόγον 

ἐθήκαμεν πρόγνωσιν ἀκριβῶν ἐσπτῶν 
καὶ τῶν λίϑων τὰς χροιὰς εἴδη καὶ τόπους 
καὶ τὰς μετάλλους ἔνϑα γίνονται σαφῶς 
ἔγνωμεν ὠφελείας ὡς καὶ τὰς βλάβας 

30 χαὶ τῆς ϑαλάσσης ζῷα παντοίων γένη 

καὶ [τῶν] σχημάτων μορφὰς οἴδαμεν πάσας 
καὶ ὠφελείας ἐκφέρειν τούτων βροτοῖς 
καὶ τὰς βλάβας φεύγειν δὲ καὶ μὴ λανϑάνειν 
πτηνῶν τὲ τὸς ποικίλας εἰδέας γενῶν 

36 ἀλληλοφόνους καὶ ξένας τοῖς σχήμασιν 
ὄντων πρὸς ὠφέλειαν ἀνθρώπων φύσιν 
ἐσχηκότων ὕπαρξιν εἰς τέρψιν βίου 
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οὕτως δὲ καὶ πᾶν κτῆνος ὡς καὶ πμυννὴν 

εἶδος γένος τε ἐξεφήναμιεν λόγοις 

ἐπῶν ἔργον ἢ μηδὲν εἰς ψεῦδος φέρειν 
μήσεως ἔχουσαν, δ" ἀλλ᾽ εὖ καὶ μάλα ᾿ 

5 εἰρήκαμεν τὰ πάντα καὶ ἐδείξαμεν 

βροτοῖσι καὶ εἰς κέρδος εὐεκτεῖν βίῳ." 

Πῶς οὖν φασι πρὸς ἡμᾶς οἱ φιλόψογοι 
καὶ μηδενὸς μύησιν οἱ ἐσχηκότες 
σοφιστικῆς ἐννοίας ἐστερημένοι 

τυ ψευδεῖς σοφοὺς λέγοντες εἶναι ἀϑλίως. 
πηροὶ φρεσὶ πρὸς γνῶσιν ὄντες πανσόφου 
μαϑήσεως καὶ ϑείας ὄντως γνώσεως; 
λέγουσι: γὰρ πῶς ἔστε τεὔξαε τὸν χρυσόν, 

ἢ πῶς δύναται ὅστις ἐστὶν τὴν φύσιν ᾿ 
15 ἥνπερ ϑεὸς τοιῶσδε ποιήσας πάλαι 

ὡς δημιουργὸς ἔκεισε πρὸς σύστασιν 
φρέψαι φύσιν μὴ οὐσῶν οὕτως τῇ ϑέσει [ἐξόλης} 
πρῴην ἐν ἡ ὑπῆρχε καὶ ταύτην ὅλην 
δέξαι χρυσὸν μένοντα καὶ τροπὴν ὅλως 

0 οὐκ εἰσφέροντα ὥσπερ ἀλλοιούμενον 
εἴδους γένους ἐν ᾧπερ ἐκτραφεὶς ἔφυ. 
᾿4λλ᾽ οἱ λέγοντες ταῦτα σταίζουσι φρένας 
αὐτῶν. ὅμως οὖν οὐδὲν ἀψευδές φασι; 
ἡμεῖς δὲ τέχνης τῆσδε δείξωμεν τέλος 

25 δὔχρηστον, εὐλητυτὸν τὲ μηδενὸς ξένου 
ἄλλου τινὸς χφήξοντος, ἀλλ᾽ ἢ τῆς μίας 
φύτλης φερούσης [101] πᾶν ἐξ αὐτῆς, τῇ φύσει 

ἐκ τεσσάρων τρόπων φε τοῦ χρόνου μάϑε 

τὸ ἔργον. εἰς ἄριστον ἐκπληρούμενον. 

30 τροπῶν σοφιστικῆς [τῆς] τέχνης τῶν σοφῶν 

χειμὼν γὰρ ὑγρὸς ψυχρὸς ἄρχεταὶ ἀρύους 

ἐξ οὗ νέφη, εἰς ὕψος αἴρονφαι ϑέειν 
ὕειν ὅλη τῇ γαίᾳ καρποὺς ἐκφύειν 

εἰς τρεῖς δὲ πύργους ἐκφελεῖται τοῦϑ᾽ ὅλως. ΝΣ 

35 ἔαρ μεϑὸν ϑερμόν τε καὶ ὑγρὸν πέλον 

εἰσέρχεται, ἐν ᾧπερ ἡ γῆ βλαστάνει ᾿ 

ἀνθῶν γένη παντοῖα καὶ πληρούμενον 

χε ἐδ 
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εἰς τρεῖς μόνους πύργους μὲν ἐκτελεῖ τροστήν. 
μεϑὸν ϑέρος ὄν ϑερμὸν ὡς ξηρὸν πάνυ 
τὴν οὖσαν ἐν γῇ ὑγρὰν ἐξεοῖ φύσιν, ᾿ 
ϑερμαῖνον εἰς ϑάλπος δὲ τὸ ψῦχος φέρει. 

5 οὕτως τε [τοὺς] πύῤγους τρεῖς ἔχον πτ-ληροῖ δρόμον. 
φϑινόπωρον μεϑὸν δὲ ϑᾶττον ἔρχεται- 
ψυχρὸν στέλον καὶ ξηρὸν εἰς ὅσιερ δυέν 
τῶν ἀνθέων τὸ κάλλος ἄρδην φϑείρεται, 
τρίπυργον τροπὴν ὡς ἔχον ϑᾶτῆον τρέχει, 

ιυτοῦ ἡλίου τρέχοντος ἐν ταύταις τρὸπαῖς. 
τέσσαρσιν καὶ κυχλοῦντος εἰς τοὺς δώδεκα 

σιύργους ἔτους τοῦ παντὸς εἰς ὑπ’ οὐρανὸν 
φαίνοντος. ἔκλαμενρόν τε τῆς λαμπηδόψος 
τὸ φῶς πρὸς αὔξησιν δὲ τὴν ϑέρμην πάσῃ 

ι6 τῇ γαίᾳ πέμσεε, βλαστάνει λίαν ϑέων, 
σαντοῖα ϑερμαίνων δὲ δένδρα ἐκφύει.. 
ἐξ οὗ σελήνη λαμβάνει φωτὸς «σέλας», 
ὡς πάντες οἱ φαίψοντες ἑπιτὰὶ ἀστέρες 
ὄντες πλανῆτες, καὶ ὅσοι δὲ ἀπλανεῖς... 

0 οὕτως νόδι τὸ ἔργον ὥσπερ τέσσαρας 
φροπὲςς φέρειν εἰς ἕν τὸ σῶμα στοιχεῖον 
ἐκ τεσσάρων πλήρωσιν ἔργου. ἐκτελεῖν 
ἑπτάχρωμιόν «8 ὥσπερ ἑπιτὼ ἀστέρων 
ἔχει ἡ φύσις [καὶ] μορφος εἴδη καὶ γένη 

5 δὲ ὧν τελεῖται τῆς σελήνης λευκότης, 
ξάνϑωσις ὡσαύτως " Ἔ ἐκληρουμένη 
ἢ δευτέραν σιρὸς λαμετρὼν ἔσται πορφύραν 
πᾶν σώμα λαμσρύνουσα βάπται ἡλίου 

μορφὴν χρυσέκλαμσιρόν τε καὶ χρυσόχροῦν. 
3υ φρισσουμένῃ γὰρ εἰς πῦρ ἡμερῶν τριῶν 

ἔσται ὅλη λεύκωσις εἰς ξανϑόχρωμον 
βέβαιον ἐκστραφεῖσα καὶ ξανϑουμένη 

ἕανϑοῖ πᾶν ἔκλευκόν τε σῶμα καὶ τρέπεε 

βάπτουσα καὶ μορφοῦσα «τοιέει χρυσὸν 
836 καὲ γίνεται εἰς ϑαύμια ϑαυμάτων τέρας- 

λίϑος γὰρ οὐκ ὧν γίνεται λιϑούμενος 
ἐκ τῆς μετάλλου, τρεῖς ἔχων ὑποστάσεις 
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ὧν ἔντιμος λίϑος μὲν. εὔγνωστος σιέλει. ὦ 
πάντες δὲ ἀγνοοῦντες αὐτὸν πανταχοῦ 
ζητοῦσιν ὡς οὐκ ὄντα τοῦτον εὐχερῆ. 
τιμῆς στερηϑεὶς δ᾽ αὐτὸς εὑρετὸς σπέλει 

ὁ ἐντὸς φέρων τὸ ϑεῖον ὡς μυστήριον 
κεκρυμμένον ϑησαυρὸν εὔλητιτον πᾶσι 
δράκοντα γεννᾷ. οὗτος ὧν. ἐν ἱσυσεδίᾳ 
κοπρῳϊούμενος μὲν ἑπτὰ ἡμέρας 
εἰς πέντε ὀκτὼ οὐρὰν ἐσϑίει στῶσαν. σὺ; 

0 χαὶ οὗτός ἐστιν οὐροβόρος ὁ δράκων. 
λευκὴν μὲν ὄψιν καὶ κατάστικτον δορὼν 
ἔχων ἕενὸν τὸ εἶδος ὡς μορφὴν φέρει. 
οὗτος δὲ γεννᾶται [μὲν] ἐκ ϑερμνῆς ὁμοῦ 
ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας τὲ συνενουμένων 

1 ἅμα πρὶν ἐξ ἀρρένος ὡς ἐζευγμένου. 
ϑηλείᾳ συμτυλακεὶς δὲ ταύτῃ ἐν μέσῳ 
πόντου φέρει δράκοντα τοῦτον ὡς ἔφην 
ἔκπυρον ἐκκαίοντα γῆν πᾶσαν πυρὶ 
ἅπαν σϑένος δεικνῦντα καὶ πανοπλίαν 

20 σφέλοντα εἰς τόπον τὸν ἐν ῥείϑροις Νείλου 
πλέοντα καὶ φαίνοντα τῆς δορᾶς χρόαν 
ὥσπερ χρυσέπλαμπρον τε καὶ χρυσὲς πάσας 
φέροντα τάς τε ζώνας εἰ στιγμὰς φάους. 
φοῦτον λαβὼν δὲ σφάττὲ τέχνῃ ποωνσόφῳ 

5 μέσον ϑαλαάσσης ϑᾶττον αἷς ἐν διστόμῳ 
μαχαίρᾳ ϑερμῇ ὑγρᾷ καὶ ρον. χολὴν 
ἐκ κοιλίης ἐκτμήξας ὥσπερ εἰς δύο 
μέρη διχῆ ἕως ἂν ἐξοίσηῃς ὅλης 
οὔσης γεώδους βαρείας χοληδόχου 

30 ῥελάνσεως τὸ εἶδος ἐξ οὗπερ νέφη 

ἄνεισι βαστάζοντα καὶ πυκνούμενα 
φέρουσι τὸν δράκοντα πόντου ἐκ μέσου 
βαίνειν ἄνω εἰς ὕψος εἰς ϑερμὴν ϑέσιν 
ἀέρος ὑγρότητε καὶ κοῦφον φέρειν 

39 τὸ σχῆμα καὶ τὸ εἶδος ὥστε σωφρονεῖν 
δίστιτειν τὸ σὴν ἔκκαυσιν οὐοίας πᾶσαν 
καὶ εἰς νᾶμα τρέπειν δὲ ϑεῖον σὴν φύσιν 
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σιότιζε τοῦτον αὖϑις ὡς ὑδράργυρον 
εἰς χάσμα. ἐκκενώσας ὡς ϑεῖον νᾶμα, 
καὶ τὴν ῥέουσαν στήσας οὐσίαν πιλῦνον 
μιέλανσιν ἔκσμιηηξον τε γαίας πανσόφως 

“5 καὶ λεύχανον σκοτασμοὸν ἐγκεκρυμμένον 
ἐνδοσϑίοις δράκοντος ἕως ἂν φέρης 
ἔξω τὸ κεχρυμμένον ἄρρητον τέρας. 
γενήσεται γὰρ ὄκλαμπρος σείλβος πάνυ, 
λευκούμενος δὲ τῇ τε λευκώσει ὅλως 

τὺ ὀφϑήσεται ϑαυμαστὸς ἔκλευκος λίαν 
ὅταν ὦν" μέλανσις λευκὸν εἷς εἶδος τραπῆῇ- 
ἐκ γὰρ νέφους ἐκρεύσας ὡς ὕδωρ ῥέον 
τῆς γαίας ἀρδεύσει πᾶν εἰς μέλαν σκότος, 

οὕτως ἑαυτὸν αὐτὸς ἐκλύει ῥᾷον 

16 σειὼν δὲ νέχταρ οὗτος ἀϑρόως νέκυς 
ἔσται βροτοῖς τὸν πλοῦτον ἐκκενῶν ὅλον 
αὐτοῦ δ ὑπερεκτρέφονται ἐν βίῳ 
οἱ γηγενεῖς εὑρόντες τοῦ μυστηρίου 
τὸ ϑαύῦμα᾽ καὶ πήξαντες ἄργυρος τόδε 

30 γενήσεται τὸ εἶδος ἔκλευχος πάνυ : 
μέταλλος ἡ ἐκ γαίας οὐδὲν ἐκφέρει 
τοιοῦτον ἄσπρον φαιδρὸν ἔκλευκον πάνυ. 
λαβὼν δὲ τοῦτον αὖϑις ὄνπερ σοὶ ἔφην 
δράκοντα λευκανϑέντα ταύτῃ δευτέρᾳ 

"5 λευκώσεως τῇ ϑείᾳ λευκώσε: στρέφε 
σφάξας αὖϑις μαχαίρᾳ ϑερμῇ τοῦ πυρός, 

τὸ αἷμα ἕξαξον πᾶν ἔκπυρον λίαν," : 
ἐρυϑρὸν ὡς φλὸξ φεγγίτης ἅπτων φλόγα, 
βάψαι δορὰν δράκοντος ἐν τῷ αἵματι 

30 χυϑέντε τοῦ σφῶν ἐκ μέσου τῆς γαστέρος 
χιτῶνα λευκὸν κογχύλης εἰς πυρφύραν 

βάψῃ ἀληϑινήν τε λαμπρὸν εὔχροον 
στίλβουσαν ἐξανϑοῦσαν ὥσστερ ἥλιος 
ὡραῖαν εὐειδῆ τε τέρψαι καρδίαν 

35 βροτῶν ὁρώντων τοῦ κλεάξζειν πανσόφως- 
εὐφραντικῶς τὸ δῶρον “ἀξιουμένων 

τὸ ϑειοδωρητὸν τε τοῦτο “τώντιμιον 
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οὕτως λέγοντας καὶ κροφτοῦντας τὴν χάριν. 
ἾΩ ϑεῖον ἔργον εὔκολον καὶ σύντομον 

ὦ φαιδρᾶς ὄψεως τε κάλλος οὔχροον 
ὦ ζεύξεως λαμσιρᾶς τε τῆς συνουσίας 

5ὦ ἄρρενος ἡ ζεῦξις εἰς μῖξιν μίαν 
ϑήλεως ἕνωσις ἄκρας συμπλοκῆς 
εἴξις ἕν τι ἐκφέρουσα πρὸς κλέος 
εὐκλεὲς γέννημα δόξης δμεελεον 

φαιδρὸς εὐέκλαμσερος ἔντεμος γόνος 
ἔνδυμα χρυσίζον ἀργυρένδυτον 
διπλοῖς ἔκστιλβον ὄμμα ὡς χιὼν 
τῆς μετάλλου τῆς βρυούσης ἄργυρον 
τῆς ϑαλάσσης λευκὸν εὔποτον νάώμα 
τῆς λυϑείσης ὡς ὕδωρ γαίας ῥᾷον. 
γαίας ἧς αἰϑὴρ ἀναβαινούσης ἄνω 
τῶν. νεφῶν λεύκωσις ἐκ μελάνσεως 
οὐρανόχρουν κάλλος ὅκλαμσιον σέλας “" 
φωτὸς ἐκλάμστοντος εἰς ὑπ᾽ οὐρανὸν. 
ἀστέρων σύστημα καὶ φαιδρὸς δρόμος 
φῶς σελήνης λάμπων ὡς ἐξ ἡλίου 

ἥλιος χρυσουργὸς αὐγαῖς ἀκείνων" 
οὗ γὰρ ἄρχεται μὲν ἔργον τῶν σοφῶν 

εἰς πρᾶξιν φέρειν ὥσπερ εὔχρηστον τέλος, 
ἐν σὸὶ δὲ φαίνει αὐτὸ τὸ ζητούμενον. 

25 ϑαύμα πλέω τοῦ φωτὸς. ἐκλάμψεις νέμυον 
ϑησαυρὸς ὥσπερ παμπόϑητος μαργάρων 

᾿ φρλήρης φέρων εἰς κέρδος ὄνησιν βροτοῖς. 
τίς οὖν ὁρῶν σου τῆς τὸ σαύτης πανοόφου 
τεχνουργίας σἂν κόσμον ὡσστερ ὄργανον 

39 κοσμούμενον «τὸ ἔργον ἐκ τέχνης μιᾶς 
σείστωσιν εἰς ἔργων ἐκφαίν[ζ]ον κλέος. 

ϑαυμαστικῶς ὡς ἐκστὸς οὐκ ἂν ϑαυμαάση. 
καὶ τὴν ἄμετρον δοξάσας ϑέοῦ λόγου. 
σιρόνοιαν ὑμνήσῃ τὸ τὴν εὐσπλαγχνίαν. 

35 εἰς '"ἡμᾶς ἥνττερ πτανσοφῶς ἐνδείενυσε:. 

στολυτρόπως. ϑέλει γὼρ ὡς εὐεργέτης 
καὶ δεσπότης τοὺς πάντας ϑὐβιοῦν ὅπως 

- 

-ν ς 

,» οι 

ὧν Ξυ Ξιυ Ξι ΒΞ. ΞΕ ξιΞυ Ξῳω Ξιυ Ξυ Ξι ΕΞ. ξΞι Ξ. Ξ.ξ. 

{ 
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ταῖς πράξεσι πλουτοῦντες. εὐσεβῶς βίου 
ἡμῶν δράμωμεν εὐπαγοῦντες τὸν δρόμον 
στέργοντες εὐσέβειας ἔκχλαμψιν φάους 
καὶ εὐπρεπῶς λάμστοντες ἔργοις ἐνθέοις 

6 φιλοξενοῦντες καὶ ποϑοῦντες τὸν πέλας 

καὶ ἡμέρας καὶ νυχτὸς εὐχῶν ταῖς λιταῖς 
τὴν αἴνεσιν πέμποντες ὡς λάτραε σοφοὶ 
τῷ παντάνακτι σπαντεπόστῃ δεσπότῃ 
αἰτούμενοι ἱλασμὸν ἀμπλακημάτων 

τὸ καὶ κινδύνων λύτρωσιν εὑρεῖν εἰς τέλος 
τῶν ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλων τε πειρασμῶν λύσιν 

πᾶν ἔμφυλον καὶ μηδὲν εἰς πρᾶξιν τελεῖν 

ἀλλ᾽ ἢ ϑεῷ τὸν αἶνον οὕτως προσφέρειν 
τῷ ὄντι πατρὶ ἐκφύσαντι τὸν γόνον 

ι6 αὐτοῦ τε γεννηθέντι τῷ ϑείῳ λόγῳ 
συνεκπορευτῷ ὄντι ϑείῳω πνεύματι 
γῦν πάντας εἰς αἰῶνας αἰώνων" ἀμήν. 



ΧΥΙΠ. 

 ΠΕΡΟΘΕΟΥ͂ ΦΙΠΟΣΟΦΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ 
ΘΕΙΩ͂Σ ΚΑΤΊΤΙΕΡΑ͂Σ ΤΈΧΝΗΣ. 

414 ΣΤΊΧΩΝ. 

5᾽“]πάρχομαι προσπλέξας εὐφραδέστατον 
εἰστὼν λόγων ποίημα τοῦ ἰαμβικοῦ 
μέτρου φυλάττων ῥυθμὸν ὡς καὶ τοὺς πόδας, 
χώρας τομῆς σύνταξιν εὐρύϑμως λέγων 
λάβην πᾶσαν φεύγων τε τῶν φιλοψόγων 

10 καὶ -βασκάνων φϑονηρᾶς ἐκκλίνων ψυχῆς 

ἀνδρῶν σοφῶν ἐννοίας ἐξηγούμενος 
γνώμης προοιμιῶδες ὡς αἰνίγματα 
φαίνοντα λοξώς τῶνδε κεκαλυμμιένως 

ῥηθέντα τῶν σοφῶν τὸ πρὶν" ὄφρα γυμνάσω 
τόφὸν νοῦν τε εἰς παιδείαν ἀρρήτων λόγων, 
ἄνωθεν ἐλθεῖν ϑᾶττον ἔκλαμψιν φάους. 
αἰτούμενος, πρὸς γνῶσιν ἀκριβῆ ϑέλων 
δέξαι τὸ δῶρον τοῦδε τοῦ μυστηρίου" 
ὅπερ ϑεὸς ποϑοῦσι καρδίας πόϑῳ 

20 καὶ ἀξίως αἰτοῦσιν ἐνθέως νέμει" 

οὕτως γὰρ ἔσται ληπτός, εὔγνωστος βροτοῖς, 
ὃ κείμενος ϑησαυρὸς ἐν ταῖς πανσόφοις 
τῶν ῥητόρων σοφῶν τε δέλτοις ἐμπόνως" 
Χριστοῦ ϑεοῖ νέμοντος ἐξ ὕψους χάριν. 

25 διὸ πιρόσελϑε ϑᾶττον ὅστις εἶ φίλε" 
ἄκουσον ἠἡϑικῶς τε καὶ σόφων ἔπη 
αἰνιγμάτων γέμοντα καὶ φῶς γνώσεως 
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εἰς ὠφέλειαν κέρδος ὀλβίου κράτους 
σάντας σοφῶς ἄγοντα σωϑῆναι βίου 
στενείας ὡς καὶ μόχϑον ἐκφυγεῖν ῥᾷον. 
σιρύόσχες δέ σοι τί φησιν οὗτός μου λόγος 

5 ϑησαυρός εἶμε πλοῦτον ἄπλετον φέρων" 
ἄνοιγε τήνδε τεύχων ὥσπερ γένησις 
φίλος πέλων. ϑεοῦ γὰρ εὑρήσεις μέγαν 
ὄλβον φέριστον ἔνδον ὡς ἐγκείμενον 
ἀνδρῶν μεγίστων τοῖς πόνοις ἐσκημένων 

ι0 στεφηφορούντων τῷ κλέει καὶ τοῖς λόγοις 
ϑεῖον σοφόν τε ἄνδρα τοῦτ᾽ εἐκτημένον ᾿ 
ἀρχήν γε τὴν μύστιν τε καὶ διδάσκαλον 
σφράγισμα «πάντων αὖχος ὡς χριστώνυμον 
ἀσλοῦντα φωτὸς ὥσπερ ἀκτῖνας λόγων 

ι ταῖς εὐεπείαις μηδὲν ὑστερεῖν ὅλως 

ἐγκειμένης ἐννοίας ἐν τούτῳ πόνοις 
σελήνο ζ ἡλίου φε Ὁ τῶν ἄμφω λέγειν 
σιιστούμενγον τὸ ἔργον ὡς μηδὲν κόπον 
ἔχοντα, μᾶλλον δ᾽ εὔκολον καὶ σύντομον 

2) ἄνωϑεν ἐκπεμφϑέντα τοῖς εὐγνοῖς φίλων 
ἀλλ᾽ ὅστις πέλει ἀγχίνους ἔχων φρένας 

᾿ς φὴν οὐσίαν γνοὺς ἥνπερ ὁ σοφὸς λέγει 
νος ἔχειν ἐν αὑτῇ πᾶν τὸ τοῦ μυστηρίου 

τὴν γνῶσιν. εὐρηκως δὲ ταύτην γνώσεται 
25 ἄνωϑεν ἐκπεμιφϑεῖσων αὐτὴν ἀξίοις. 

οὐκ ἔστιν ἀλλη φησὶν ἀλλ᾽ αὐτὴ μία. 
ἑξῆς γὰρ εὕρης τὴν φύσιν ταύτην λέγω 
φὴν ϑεοδωρητόν τε καὶ πασίγνωστον 
εὔληπτον εὐχερῆ τε οὖσων σύντομον 

30 εὐέκβατον φέρουσαν ἐξ αὐτῆς φὸ πᾶν 
γνώσῃ. μυούμενος δὲ πιστεύσεις ῥᾷον 
ὡς οὐ μῦϑος μᾶλλον δὲ ϑάᾶττον εἰς πέρας 

γενήσεταε ἄριστον αὐτῆς εὕρεσις. 
ὕλη γάρ ἐστιν εὑρετὴ πανταχοῦ τε 

35 μηδὲν κόπον φέρουσα τοῖς εὑρηκόσιν, 
ἀλλ᾽ εὐχερῶς νέμουσα τοῦ ζητουμένου 
τὴν ὠφέλειαν, εἰ μόνον Θεὸς ϑέλει. δῷ 

Η, ' 



νν, τῶ σαι 
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ἄνευ γὰρ αὐτοῦ μηδὲν ἄρδην προσδόκα. 
εἰ δ᾽ αὐτὸς ὡς κρούοντί σοι ἀνοίξειεν 
ϑάρσει, τάχιστα πλοῦτον εὑρήσεις, ὅτι 
φέριστον ἐξ οὗ πάντας εἰς δόξαν φέρεις 

δ παύωψ πενίας τὴν ὀλεθρίαν λύπην 
ἀεὶ μὲν ὥσπερ ϑρέμμω, φέρτατον πέλεις. 
σιρόσελϑε χαίρων τοῖσδε τῶν μυσταρχίων 
τῷ σκέμματι πρόσπιτίτε, καὶ χαίρων ϑεῷ 
τὸν σπιλοῦτον ἐκ πλούτου τὸ τεύξῃ, ὡς μέγαν. 

10 εἰ δ᾽ αὐτὸ ἀρχὴν πτωχὸς ἐννοίας πέλεις 
σιόρρω πορεύου μηδὲν ἐκ τούτων ἔχων,. 
μᾶλλον δὲ σῇ ἄλγημα καρδίῃ δέχου. 
ὡς τρισυπόστατος γὰρ ἥλιος Ὁ μέλλει. 
μίαν φέρων τελείων εἴδους οὐσίαν. 

ιὸ ὃν τοῖς τριδὶ γνώρισμα μορφῆς τῆς μιᾶς 

ἔχον τὸ ἀτρεπτὸν τὲ καὶ ἀνενδεὲς 

τῆς ταυτότητος μηδὲν ὡς ἀλλότριον 
κεκτημένος φῶς αὐτὸς ἐστιν, ἄσκιον 
λάμπων σέλας πηγῆς τε τῆς τρισολβίου. 

0 οὕτως νόει τὸν στ-λοῦτον ὅὄνπιερ προσμένεις 
ἰδεῖν ϑέλων τὸ κάλλος ἀστράσιτον φάος. 
μίας πέλων φύτλης γὰρ οὐ μερίξεταε 
εἰς συνθέσεις ἐννοίας ὡς ἀλλοτρίας 
ὕλης ὅλως, ἀλλ᾽ ἔστιν [6] τρισσούμενος 

25 δὶς τρεῖς ἑνούμενος δὲ οὐ φέρει φύσεις 

τῆς ταυτότητος, ἀλλ᾽ ἑνὸς περιγίνεται 

τριώγυμος εἰς τριττὰς οὐσίας τριχῇ 
οὐ τέμνεται. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ φέρεε 

τριῶν προσώπων τὴν μίαν φύτλην ῥᾷον 
30 ἀλλοῖον ἐξ ἄλλου τε μὴ πρῴην πέλων 

εὐοπείας τὸ κάλλος ὥσπερ δείκνυσι 

καὶ ϑαῦμα τοῖς ὁρῶσιν ἐκστέμισιει μέγα 
χρυσανϑείης ἔκβλυσμα πηγῆς ἐκβλύσας 
λευχειμονούσης ἐκ σελήνης ζ περσίδι 

36 λαχοῦσα τῆς ἑῳας ἡ ἀφροδίτη φ 
τοῦ ἡλίου Ὁ ἔκλαμψιν αὐγῆς προσμένει. 
ἑρμιῆς δὲ ἢ ὡς ἀλλοῖος ἄλλως δείκνυται, 
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πρὸ ἡλίου Ὁ βαίνων τε οὐ φαίνει ὅλως" 
καλύπτεται αὐτὸς δὲ τοῦ κρόνου 5 μένει, 
τὴν ῥύψιν ἐκπέμσεει γὰρ οὗτος ὡς νᾶμα 
σιλύνει, καϑαρτικῶς δὲ ϑᾶττον ἐκζέων, 

σ πυρὸς φορὲς τῆς ἐντὸς ἄρεως ο΄ λάχων 
ζώνην τρίτην ἔπος ὡς ἡμιαγμένου 
εἴδους φέροντος αὐγὰς ἐκλάμπει σέλας. 

μεϑους τετάρτη ὡς γίγας ζώνη πάλιν 
φαίνει ὃ Ὁ τε φῶς τούτοις ψέμων 

10 ἐξ οὗ σελήνη (ζ ὥσπερ αὖ φωτίζεται. 
γύμφη κεκοσμένῃη γὰρ οὕτως φαίνεται, 
ἐν ἡ τὸ πανσέληνον εὑρήσεις τὸ πᾶν. 
μυστήριον τῆς λαμπρᾶς αὖϑις εἰκόνος 
ἑωσφόρου Φ, ἐν ᾧπερ ἐξανϑῆ φυτόν. 

1. τῆς περσέας πρόεισι καὶ ἀφροδίτη Φ 
κοσμουμένη λάμπουσα ταῖς μορφαῖς πάσαις. 
τὸν ἄρρενα πρόζευξον ἐκ “Ρώμης τόπων 
ἥκοντα πορφυροῦντα νήσου ἐκ μέσης 
κάλλεδι κεκοσμημένον οἷάπερ σέλας 

20 ἔκστελσενον εὐθαλῆ τε πολλοῖς ἄνϑεσι 
πυρρὸν ῥόδον πρόσωπον ὥσπερ πορφυρὸν 
αὐγὰς νέμοντα ἡλίῳ Φ ἐοικότα 
λαμπηδόνος πλέω τε λάμστοντος σέλας 
χρυσουργικὸν φέροντα τῷ κάρᾳ στέφος" 

5 λίϑων δὲ αὐγίαις γὰρ αὐτὸς στέμματι 
τῆς πορφυρᾶς χλαίνης τὸ πυρὸν ἔνδυμα 

κεκτημένος μέγιστος ὡς νικηφόρος. 
ϑρόνῳ κάϑηται καὶ μύρων εὐοσμίας 
στέμισεδι πᾶσε πρὸς αὐτὸν ἐγγίζειν ῥᾷον 

0 ϑέλουσι καὶ ποϑοῦσιν ὄψιν τοῦ βλέπειν 

τοῦ ἄρρενος φέροντος ὄλβον ὡς μέγαν 
τὴν νυμφιχῶς πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς Περσίδος 
ἑῳας ὡς τάχιστα ἤκουσαν ὅπως 
τούτῳ συναφϑῇ πρὸς γάμων κοινωνίαν" 

35 στιλσενὸν φέρει γὰρ λευκὸν εἷς σεληναίας (. 
τὸ εἶδος ὡς νύμφη κεκαλλωπισμένη 
συζξεύγνηται χαίρουσα μίξει ἄρρενος μα 
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καὶ συμσιλακεῖο᾽ ἀνδρὶ ϑήλεια προσμένει 
ἑνουμένη. τούτῳ γὰρ οὐ χωρίζεται 
ἀλλ ἕν στε ἄμφω ἐκφέρουσιν ὡς γένος, 
ἀλλ᾽ οἷον εἴδους κάλλος. ὡς ὑπέρτατον, 

8 φέρων σπάνυ. ξένον γὰρ ἠγλαϊομένον 

μὴ εἰκονίζον σαμσεαν ἢ ἐοικός τὶ 
γεννήσασι, πλεῖον δὲ κάλλος προσνέμει. 
καὶ γεννᾶται μὲν εἰς γένος ξανϑὸς μέλας 

μητρὸς σελήνης λευκολαμσούσης πάνυ 
τὸ πατρὸς τε πυροῦ πυρσοφόρου πυράκους 
χρυσὸν Ὁ φέρων τὸ εἶδος ὡραϊσμένον 
ποικιλόμορφον τὴν στολὴν κοσμούμενος. 
χιτῶνα τὸν ποικίλιον ὡς κεκτημένος 
χρυσάνϑιον πυρφόρον ἐνδιδύσκεται 

15 στέμμα χρυσοκόλλητον ἐκ λίϑων χρόαις 

ἔχων καταάστικτὸν τε καὶ εἶδος μέγα 
ψηφουργικῶς " στίλβει γὰρ ἔκλαμπρον σέλας " 

ζωστὴρ χρυσέμπαοτος δὲ δείκνυσι στέφος 
τὴν ὀσφὺν ὡς πεδήσας ἀργυρένδετον 

0 τὸ σχήμα᾽ καὶ «τὸ κάλλος ἄλλως φαίνεται 
ἀνθῶν βαφαῖς ἔκστιλτενον" ἐκπέμπει φάος 
κοσμούμενον πρόσωπον ὥρας κάλλεσι 
ξανϑὸν μέν [ἐστιν], ἀλλὰ πῦρ εὔχρουν φέρει; 
καλύπτεται δὲ ταῖς βαφῶν ποικιλίαις 

25 ἀνϑεῖ πάσας χροιᾶς τε τὰς χλοηφόρους" 

ξητούμενον τὸ εἶδος ὡς σκοπευς λέγει 

ποίαν πέλει τὴν χροιάν. ἐξ αὐτοῦ φέρει 
καὶ μηνύεε μέροψε τὸ ζητούμενον 
λέγων, πρόσελϑε ϑᾶτντον, ὦ φιλούμενε, 

30 ιρός μιὲ βλέπων αὐτόψει τὸ ζητούμενον. 

ἐγὼ γὰρ αὐτῷ μάρτυς εἰμὲ μὴ ϑέλων 
ἄλλου τινὸς πρόσρησιν ἐν μυστηρίῳ 
ἔχειν. ὅλως γάρ εἰμιε φέρτατον κλέος 

προμαρφυρῶν. ἀληϑῶς ἐκφαίνω τέλος. 
386 ὁρῶν γὰρ ἐκλάμπον τὸ πύρσευμα χρυσοῦ 
βλύζον τέ μου γαστρὸς ἐκ μέσου ὅτεπερ 
ζητεῖς βλίπειν τὸ εἶδος ἴσϑε μὴ πέλειν 



ΘΒ ΑΒΤῈ ΒΑΘΒΑ. 
ὅλως ἐν ἀλλῃ τῇ φύσει. μᾶλλον δὲ μιε 
εἶναι πᾶν ἐξ ἑνός τε τοῦ γένους φέρων 

“Ρωμαῖος ἔκφυσάς μιὲ τέκνον Περσίδος 
ἐκ κοιλίης ἀγεε μὲ ϑησαυρὸν μέγαν. 

5 λαβὼν δὲ μὲ πρόσμιξον αὖ “ἰγυπετίῳ 
τὴν συγγένειαν ἐς ἔχοντὶ τῶν δύο 
ϑερμοῦ τὲ ὑγροῦ πυρβατοῦντι τῇ φλογὶ 
σώζοντι, τῶν ἄκρων τὸ φύτλης τὴν κρᾶσιν 
Αἰγυπτίων ἥκοντε ἐκ χώρας πάλαι 

τ μάχῃ πῦρ ἐκμαχοῦντε καὶ νικηφόρῳ 
εἰς πστῦρ δύνοντε μηδὲν ὡς βλαπτομένῳ, 
δὲ οὗ λυϑεὶς ὡς ῥεῖϑρον ἐκφανϑήσομαι, 
ὕδωρ ὅλως ϑειῶδες, ἐκβλύζων πᾶσι" 

δισσούμενος γὰρ εἰς πῦρ. ἐκ τρίτου νᾶμα 
15 γενήσομαι ἐμ αὐτὸν ὡς λύων ὅλον 

χρυσόβρυτὸν τε λαμπρὸν ἔκστιδβον βλέπων 
ὅλον μὲ λεπτὸν ἰσχνόν. οὕτως εἰς τέλος 
τυχϑέντα ϑάρσει ϑᾶττον εὑρηκὼς κλέος." 
ἰδὼν δὲ ταῦτα μύστα φαιδρῶς εἰς πέρας 

0 ἄριστον εὔκοσμον ἀνϑοῦντα [τ0}] στέφος 
σοφουργικῆς τέχνης τὸ καὶ ἐπιστήμης 

ἀνδρῶν σοφῶν σερόρρησιν ἐκπληρουμένην 
μηδὲν κόστον φέροντας οἷα εὐχερῶς 
σίστωσιν εἰσκαλοῦντας λεχϑεῖσαν πάλαι 

35 κεακαλυμμένως μηδὲν εἰς ψεῦδος λέγειν 

ἐξ εὐεπίας μᾶλλον ἀξίοις χάριν 

πεμφϑεῖσαν εὐσεβοῦσιν ἔργοις ἀνδράσι, 
χρηστοῖς τρόποις βιοῦσιν ὡς ϑέλει ϑεός. 
ἄνωθεν ἐκ ῥοπῆς τὲ ϑείας, ὡς ϑέμις 

30 αὐτοῖς ἔχειν τὸ χέρδος εἰς σπιλεῖστον φέρειν, 
ὑμνήσας ἐκειλάγηϑε ϑαυμαστὸν κλέος 
ἔργον γεραίρων" ϑεῖα δ᾽ αὖ μυστήρια 
τοῦ δεσπότου Χριστοῖο λάτρευσον ϑεῷ, 
ὡς ὄντι αὐτῷ αἰτίῳ τῶν κτισμάτων, 

36 σωτηρίᾳ χαίροντι τῶν σφῶν εὐσεβῶν, 
πάντων πρόνοιαν ϑείαν ὡς ποιουμένῳ, 
καὶ χεῖρας ἐκτείνοντι σώζειν καὶ σκέπειν 

Ἅ1 
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λυτρουμένῳ τὲ ϑλίψεως καὶ κινδύνων. 
αὐτὸς γάρ ἐστιν εὔδιος λιμὴν μέγας, 
ὠρρωγὸς ἀνείληψις ὡς ϑεῖον κλέος, 
καὶ κύψας εἰς γῆν προσκύνησον τὸν σοφῶς 

ὁτὰ πάντα ποιήσαντα ῥήματος λόγῳ " 
μὴ ὄντα γὰρ πρύν, εἰς ὕπαρξιν ἤγαγε, 
κοσμήσας ὡς παντουργὸς αὐτὸς φαιδρύνει, 
γέμων ἑκάστῳ τὰ πρέποντα τῇ φύσει, 
ὡς οἶδεν" ὃ κείσας γὰρ οὕτως ἐξάγει" 

10 κρατεῖ κυβερνῶν εὐθύνων σωτὴρίας 
τὸν πλοῦτον, ὀλβίως τε μὴ φϑονῶν νέμει 
καὶ προσκαλεῖται πάντας εἰς γνῶσιν ῥᾷον 
ἐλϑεῖν, μεγίστων κτισμάτων ὧν ἕκτισεν, 
ὅπως ὁρῶν εἰς ἔργον ἔχβασιν λόγων 

1 σεληρουμένην τὸ στέμμα δείξη κάρα, 
εἰς ϑαῦμα ἐλϑὼν τοῦ γεραίρειν τὸν λόγον. 
ὡς αἴτιον χωρηγὸν ἔργων ἐνθέων 
ἀϊδίου τρυφῶντες αἴγλης τὴν χάριεν 
τὴν δόξαν ἐκπέμψωμεν αἶνον καὶ σέβὰς 

0 ἐκ χειλέων ψυχῆς τε καρδίας ποϑοῦ 

εἰς κυκλικοὺς αἰῶνας αἰώνων, ἀμήν. 
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᾿ 5 Ἢ πανσοῷος καὶ ϑεία τέχνη τῶν σοφῶν. 

τεχνουργικῶς ἔχουσα τὴν ϑεωρίαν 
σοφουργιπὴν ἔντεχνον ἔνεργον φέρει 
σιρᾶξιν σοφὴν τελείαν ἘῸΝ βύσινν 

πράξιν. ϑεωρίας γάρ ἐστιν ἡ βάσις," 

10 ὥσπερ ψυχὴ ἄστερ μένουσα σώματος, 

ἀπρακτός ἐστι, μηδὲν αἰσϑητὸν τελεῖν" 
ἐξισχύουσα πάμπαν ἢ τὶ ποιξειν. 
εἰς ἔργον. αὐτοῦ ἐκτὸς ὡς αἀστοστᾶσα 

ἐνοῦσα δ᾽ αὖ εἰς αὐτὸ σὺν τῷ ὀργάνῳ. 
15 ἐργάξεται πᾶν ἔργον," ες λογίζεται 

σοφιστικῶν ἐννοίας εἰς στἱλοκὰς ψόγων. "ἡ 
οὕτω νόει τὸ ἔργον ὁ ξητῶν, ϑέλεις 
ἔχειν μύησιν γνώσεως ἐπιστήμην 
καὶ πραγμάτων εἰς πέρας αὐτοῦ ἔκβασίν 

20 τελουμέγνην πράξει τε καὶ ϑεωρίᾳ " 

ὡς καὶ ψυχὴ εἰς σῶμα τῇ τε συνϑέσει 

κράδει ἑνώσει συμπλοχῇ τε τῶν δύο 
ἕν ζῷον ἄμφω ϑεῖα τέχνη ἐκτελεῖν, 

τοῦ πνεύματος συνόντος, ὡς τρίτου στίφους. 
ὁ τὸν νοῦν προγύμνασον γὰρ εἰς ϑεωρίαν 

σκιᾶσης σοφιστικῆς τε τῶν αἰνιγμάτων 
καὶ συμπλοκῆς ἐννοίας ἀρχαίων σοφῶν, 
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γνώσίν τε πείρας πράξεως τεχνουργικῆς 
ἐμστειρίων σοφήν τε καὶ διάκρισιν 
τῶν στοιχείων τὸ κράμμα καὶ τὴν σύνϑεσιν 
καὶ ποιότητα μανϑάνειν καὶ πανσόφως 

ὁ συγκιρνᾷν εἰς ἄλληλα, καὶ ὁμοῦ πλέκειν 
συνδεῖν τε καὶ πρὸς ἕν τι τῆς τέχνης τέλος, 
εὔχρηστον ὠφελείας εἰς κέρδος φέρειν. 
ἅτε γὰρ ἀμφοῖν τοῖνδε σώματος ψυχῆς, 
λέγω ϑεωρίας τὸ καὶ τῆς πράξεως, 

ιυγενήσεταί σοι οὐδὲν ὠφελουμένῳ. 
εὖ δ᾽ αὖ τεχνίτης ὥσπερ ἔμπειρος σοφὸς 
στέλων προσέλϑης τῇδε τῇ τέχνη, ϑέλων 
γνῶναι λόγων μου πεῖραν ὡς τὴν ἔκβασιν, 
ϑάρσει ἔχων ἄνωθεν ἔμσενευσιν φάους, 

τϑούκ ἀστοχήσεις πεῖρα τοῦ ποϑουμένου, 
ἀλλ᾽ εὐχερῶς σοι ἔργον ὥσπερ προσδοκᾷς, 
ἔσται φέρον σοι κέρδος ὄλβιον πάνυ, 
ψυχὴν ὅτ᾽ ἂν καὶ σῶμα κοσμήσης σοφῶς 
ἀγνείᾳ καὶ νηστείᾳ καὶ δύψει φρενῶν, 

Ξοφύρβας βίου φεύγων τε καὶ μένων μόνος 
εὐχαῖς σχολάζων, καὶ ϑεῷ δὲ προσφέρων 
λατρείαν ὡς δέησιν ἐξαιτούμενος 
τῷ ἐν χεροῖν τὴν γνῶσιν ἐξ ὕψους χάριν 
δοῦναι ὅπως γνῷς μύστα ϑᾶττον ἐξ ἑνός 

25 εἴδους τὸ ἔργον τοῦτο ἐκπληρούμενον. 
᾿ "Ἄκουε τοίνυν τοῦδε μοι προοιμίου, 

εἰπὼν λόγων τε [καὶ] τοῦ σοφοῦ σπέμματος 
σύνταξιν ὡς εὔλησπτον ἐννοιῶν ἔπος, 

μηδὲν λέγειν κενόν τε ἢ σιλεῖστον κόπον, 
30 ἔχειν δὲ μᾶλλον εὔκολον καὶ σύντομον 

τὸ ἔργον ὄνησίν τε τοῖς σοφοῖς φέρων" 
ϑαυμαστικῶς οὕτως γὰρ ἄρχομαι λέγειν. 
ὦ τῆς τελείας τῶν σοφῶν ἐμπειρίας 

ὦ παγσόφου ἐννοίας ἀνδρῶν ῥητόρων 
385 ὦ τῆς μιᾶς φύτλης τὸ κάλλος εὐπρεπὲς 

ὦ εἶδος εὔχρουν φαιδρὸν ἔκστιλβον πάνυ 
ὦ ϑαῦμα ϑαυμάτων τε τῆς τρισολβίου 
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φαύτης μιᾶς καὶ ϑείας οὐσίας τέρας " 
φέρπει γὰρ ὄντως ἡ φύσις τε τὴν φύσιν 
ψικῶσα καὶ κρατοῦσα: τὴν φύσιν πᾶσαν 
ἔχουσα συγγένειαν οὐσίας, μένει 

5 ἑνουμένη τέρπουσα ϑᾶττον δ᾽ εἰσκρίνει, 

. εἰς σῶμα βαίνει λευκὸν ὡς ἀσώματος, 
ὅμοιον ὡς φιλοῦσα σῶμα προσμένει" 

-ἀσωμάτως τούτῳ γὰρ ἑνοῦται σιᾶσα 
ὡς γνοῦσα τῆς οἰκείας ἐνοικήσεως. 

10 κατεμβατεύει ὡς μελάϑρῳ καὶ μένει 

ὅλην φυλάττει οὐδόλως αὐτὴν ἐᾷ 
φεύγειν. μένειν δὲ μᾶλλον ὡς κρατήσασα 
τῇ εἰσδύσει. ταύτην γοὺρ ἐκτρέφει φύσιν 
μορφοῦσα καὶ κοσμοῦσα" καὶ εἰς πῦρ φέρει 

16 χαὶ πυρμαχεῖν. νικᾷν δὲ τοῦ πυρὸς φορὰν 
στοιεῖ τάχιστα καὶ πέραν καῦσιν φλογὸς 
ἐλθοῦσα εἰς εὔμορφον εἴδους ἐκστροφήν" 
οὐκ εἰσκρίνει γὰρ σῶμα εἰς ἀσώματον, 
εἰ μὴ γένηται ὥσπερ ἡ ἀσώματος 

0 φύσις τραπεῖσα ἐκ φϑορᾶς καὶ ἄφϑορος 
τυχϑεῖσα, χωρισϑεῖσα δ᾽ ἐξ ὕλης πάχους" 
γεῶδες ἐκβαλλοῦσα γὰρ λεπτύνεται 
καὶ γίνεται νικῶσα τὴν φύσιν πᾶσαν" 
ὡς ἐκστραφεῖσα ἐξ ὕλης ἄνω ϑέει 

25 καὶ γίνεταε ὡς πνεῦμα καὶ κρατεῖ φύσιν 

καὶ εἰσκρίνει. μένει γάρ, οὐκ ἀφίσταται. 
ῥᾷον δὲ τοῦτο γίνεται [τ0} τέχνημα 
ἕνωσιν ἄμφω ξηρὸν ὑγρῷ ὡς σοφός" 
αὖϑις δὲ ϑερμὸν ψυχρῷ ὡς ἐναντίων 

30 ὄνφων τε ποιότητι καὶ ἑνουμένων. 
ὋὉμοῦ γὼρ εἰς ἄλληλα τῇ μίξει φέρων 
ὅταν τετράστοιχα ταῦτα [πως] ἐμφρόνως 
ὡς ἀγχίνους σοφός τε μύστης ἐργάσῃ, 
ἕνωσιν αὐτῶν σεείρᾳ καὶ μυούμενος 

35 ἄνω φέρων τὴν γνῶσιν ἦτ᾽ οὖν ἀρρένων, 
κάτω φέρων τε αὖϑις ὄντα ϑήλεων. 
τὸ πῦρ γὰρ ὥσπερ κοῦφον ὃν μετάρσιον 

940 
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ϑερμὸν πέλον καὶ ξηρον οὐχ ἑνούμενον 
τῇ ψυχρᾷ καὶ βαρείᾳ τοῦ ῥείϑρου φύσει 
ὡς ὑγρᾷ οὔσῃ καὶ κάτω φέῤει πάνυ. 
ἀὴρ γὰρ ὡς ὑγρός τὸ καὶ ϑερμὸς πέλων 

5 ἑνοῖ πρὸς αὐτὸν τὰἀῦτα ϑᾶττον καὶ κρατεῖ. 
οὕτως τὸ γῆ εἰς ψυχρὰ καὶ κατωφερὴς 
ἄνικμος οὖσα, ξηρὰ δ᾽ αὖ οὐ μίγνυται 
ϑέρμῃ ἀέρος ὑγρᾷ. κουφὴ δ᾽ οὐσίᾳ. 
ὕδωρ γὰρ ψυχρόν τε καὶ ὑγρὸν φύσει 

1 ὑστάρχον, ἔχϑραν τοῖνδε παύει κὰὶ ἕνοῖϊ 
καὶ προσκαλεῖται συνδεσμεῖ τε πρόδφιλα, 
συγκιρνᾷ ποιότητα καὶ μίσγει πρὸς ἕν. 
ὕδωρ γὰρ ὡς ϑερμανϑὲν εἰς πυρὸς φλόγὰ 
ἀτμηϑὲν αὖϑις γίνεται ἀὴρ ὅλον, 

ιο ἡ γῆ τε πιληϑεῖσα καὶ ζυμουμένῃ 

δὶ ὑγρῶς οὐσίας μὲν ἐκλυϑήσεται 
καὶ ες γᾶμα πρόεισιν ἔξ ὕλης πάχους, 
καὶ γίνεται ὕδωρ μὲν ὑγρὰ συμσιλοκὴ 
ἐκ στοιότητος τῆσδε. ἔσται γὰρ γᾶμα" 

20 οὕτως τὸ σπῦρ δὲ σβεσϑὲν ἐκχωρισμένον ἡ 
ἄνω τὸ ϑερμὸν καὶ γεῶδες γίψεται 

κατωφερές" γῆ ὧς ἐξὸμοιούμενον, 

ἀὴρ ὅλως δὲ ϑερμος ἐκκαύσει φλογὸς 
ὀφϑεὶς πῦρ ἔσται τῇ πυρώσει καὶ ξέσει. 

5 οὐ γὰρ ϑέμις τὸ ὑγρὸν εἰς ξηροῦ τέρτιειν 
ἤ ξηρὸν εἰς τὸ ὑγρὸν ἐκτρέφειν πάλιν, 
εἰ μὴ φύσεις τούτων γὰρ ἐκτρέψης πάσας, 

αἱ τρεῖς δὲ οὕτως ὑγρᾶς οὐσίας ῥύσιν 
εἰς ξηρότητα τρέψας ὑγρὸν ἐξεοῖς 

30 ξηροῦ ἑνώσει καὶ μάχῃ καὶ συμσλοκῆ, 

οὕτως ῥέεϊῖν τὸ ξηρὸν αὖϑις ἐργάσῃ, 
ὕδωρ τε βλύζειν ϑεῖον ἀρρήτως ἅπαν 

δείξεις. γένήσεται γὰρ ὑγροῦ συμπλοκή, 
«ὁ ξηρὸν ὥσπερ ῥδεῖϑρον εἰς ὑγρὸν τρατιέν. 

36 φύσις κατωφερὴς γὰρ οὐ δυνήσεται 
ἀνωφερὴς ἐλαφρὰ καὶ μετάρσιος 
ὅλως γενέσϑαι πρῶτον. εἰ μὴ ἐκσιραφῇ. 

Η 
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λεπτύνεται γάρ, γίνεται δ᾽ αὖ ἐν πυρὶ 
ὡς πνεῦμα ἑνωθεῖσα τῷ ἀνωφερεῖ 
καὶ σινεῦμα ὥσπερ σωματούμενον 
χκρατούμενόν τε ψηλαφούμενον χεροῖν 

ὁ οὐκ ἰσχύει στοιεῖν τις. εἰ μὴ πρότερον 
τὸ σώμα ἐκλεστυνϑὲν ὥσπερ πνεύματος 
λεπτὴ φύσις. καὶ δειχϑὲν ἰσχνὸν μὴ ἔχον 

ὕλης ὅλως τι λῆμμα, μᾶλλον δ᾽ ὡς φανὲν 

ὅμοιον ὧδε τοῦ ἐν ᾧ πάλιν τοι γάρ, 

ιο οὕτως γὰρ ἡ μὴ οὖσα σώμα γίνεται 
ἐκτὸς κόπου μόρφωσις ἔνσωμος ϑέσει 
μορφουμένη τάχιστα καὶ προσλαμβάνει 
τοῦ σώματος τοῦϑ'᾽ κάλλους ὁρᾶς εἰκόνος, 
φαίνει ἐν αὐτῇ λαμπρὰν ὡς ἁλουργίδα 

15 ἄναϊτος εὔχρουν φαιδρὰν ἔκστιλβον λίαν 
ἔχουσα συγγένειαν, ὡς ἀσώματος 
σιρὸς τὴν ἀσώματον τε καὶ μετάρσιον 
ταύτην μίαν γάλακτος εἰκονίζεται. 
ὡς ἀστραπημόρφῳ γὰρ εἴδει καὶ γένει 

20 λευκῆς σελήνης, τὴν δὲ καὶ ἀσπάζεται 
κρατουμένη τὲ καὶ φιλουμένη πάλιν. 
κραφεῖ φιλεῖ τέρπουσα καὶ τερπομένη 

ἀλλήλας αἱ φύσεις δὲ οἷα περ φίλαι 

κρατοῦσε καὶ μορφοῦσι τῶν σφῶν εἰσκρίσεε 

η5 τοῦ σώματος" ψυχὴ γὰρ ἐκχωρίζεται 
φέχνη μόνη ὡς οἶδεν ὄντως πανσόφως 
ἀὴρ τὰ ϑεῖα ὥσπερ ἐξησκημένος. 
ταύτην λαβὼν φύλαττε σώματος δίχα 
ῥύψας μέλανσιν ἔνδον εἰς κεκρυμμένην. 

30 αὕτη καλύψει κάλλος ἔκλαμπερον σκότξι 
ῥείϑροις κάϑερδ ὡς χιόνα δ᾽ αὖ ψυχὴν, 

τὸν τε ζόφον καὶ ἀχλὺν ἔκπλυνον πάλιν 

εἰς φῶς φέρων. ἄγεις γὰρ εἰς εὐοπτίαν 
ἀμήχανου αἴγλης τε δόξης φωσφόρου, 

36 φὴν ἐμφωλεύουσαν γὰρ ὅλως λάβης 
ἔνδον φύσιν κάλυμμα σώματος πάχος 
ἔχουσαν ὡς τείχισμια μέλανσιν σχότους, 
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καὶ τῆς δὲ ἄρδην ἀχλὺν ὡς σοφὸς λύσεις 
φεχνουργικῶς λείων τὲ καὶ πλύνων πάλιν, 
ε"ἢ ἀσχολούμενος δὲ τοῖς πολλοῖς κόποις, 

ἀλλ᾽ εὐφυῶς κάϑαρσιν οἰκείως φέρων, 
5 στοιῶν, κυβερνῶν μὲν εἰς ϑεῖον νᾶμα 

καὶ εἰς ποῦρ εἰσάγων δὲ τῷ ἰωμένῳ 
καίοντε δ᾽ αὖ ῥύπτοντι καὶ ὡς ἄργυρον 
δεικνῦντι καὶ πλύνοντε τοῦ σκότους μέλαν 
ὄψει τάχιστα, ἣν ποϑεῖς ἰδεῖν, ϑέων, 

10 καὶ εἰς ϑάλασσαν βάψας ἐν ῥείϑροις πλέειν 

δείξεις κάτω τὴν οὖσαν οὐσίαν πάλαι. 
ὠκεανόχρουν αὖϑις ἐκστίλβων, πλύνων. 
ἕως ἂν ἴδης γαῖαν οἷαστερ νᾶμα 
᾿λυϑεῖσαν εἰς νέφος τε βαίνουσαν ὗᾷον 

15 ὑψουμένην ϑέουσαν ἐν ῥείϑροις ὅλην, 
μὴ δεικνύουσαν τῆς ὕλης τε παντελῶς; 

ἀλλ᾽ εἰ μόνον τὴν φαιδρὰν εἰκόνος ϑέαν 
τὴν πολύμορφον λευκότητα, ἣν ποϑεῖς 
καϑοστερίσασϑαι καὶ ϑεάσασϑαι ὅλην 

0 κατεμιβατεύουσαν μὲν "εἰς ὕϑωρ ῥέον 
ὥσπερ χρυσέκλαμισιρόν τὲ καὶ χρυσήλατον 
νύμφην χρυσαυγὲς τὸ πρόσωπον δείκνυσι 
καὶ νήχεται στίλβουσα καὶ καλύπτεται 
ἐν τοῖς ΝΥεείλου γλυκέσιν, οἷα δὴ μέλη 

25 ῥείϑροις νικῶσα ἡλίου δὲ φῶς πᾶν 
φαίνει ἄνωϑεν, μηδόλως κρυπτομένη 

ἔσωϑεν ὡς ἔξωϑεν ἐκλάμσιεδι σέλας 
καὶ τῶν βλετιιόντων τὰς κόρας ἀμβλυωπεῖν 

στοιεῖ. πόϑῳω δὲ προσκαλεῖται σιρὸς ϑέαν 

30 βαβαὶ λέγουσα τῆς ἀσωματουμένης 

καὶ προσμενούσης αὖϑις οἷον πνεύματος 

φὸ σχῆμα τὸ εἶδος ὡς μορφουμένης 

καὶ μὴ ἐώσης πάμτιαν ἀχλύος σκότος 

φαίνειν ἐν αὐτῇ μᾶλλον δ᾽ ἐνδύει σέλας 

35 εἰς φωτὸς αἰγλὴν λευκότητος ἐχτρέπει. 

ἰδοῦσα κείμενον δὲ ταύτης ὄργανον 
ἄφωνον ἄψυχόν τὸ μὴ κινούμενον ἡ 
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ὡς προσδοκοῦν δὲ τοῦ τάφου ἀνάστασιν, 
πολλῶν τιμωριῶν τε προσβολῆς μάχην, 
σρόσεισε τοῦϑ᾽ χαίρουσα φαιδρῷ βλέμματι 
καὶ λαμπρῷ φωνῇ προσκαλεῖται κείμενον 

5τὸ σώμα, οὕτω φησὶν ἔργοις οὐ λόγοις" 
ἔξελθε βαῖνον ἐκ σκότους ὡς ἐξ ἄδου, 

ἑκὰς βάλε σκότωσιν ἐκ σοῦ ἀχλύος, 
ὁῖψον φϑορᾶς χιτῶνα καὶ πάλιν ἔνδυμα 
πρώην ὅπερ σε εἶχεν ὡς κατάκριτον, 

ι0 δὲ οὗ πυρώσεις πλείστας ὡς παχυς φέρων 
ἔστεξας ὄφρα λεπτὸς ἐκφανϑὴς ὅλως, 
ὡς πνεῦμα ἐκεραπηὴς δὲ καὶ ζέσῃς πάλαε 
σὺν τῇ ψυχῇ πάροιϑεν ἐκ σοῦ ἐκστάσῃ 
καὶ αὖϑις ἐν σοι ϑάττον εἰς οἰκουμένῃ 

ι5 εἰσδέξαε πινεῦμα καὶ τρίτον ὥσπερ στέφος. 
γεχρὸς γὰρ ἦσϑα τὸ πρὶν εἰς φϑορὼν πέλων 
τάφῳ κατῴκησας τ νεκρὸς ἄψυχος 
ἄμορφος ἄπνους μηδ᾽ ὅλως κάλλος φέρων, 
νικώμενος παλαίστρᾳ καὶ φεύγων πάλην, 

0 ἡττώμενος μάχῃ τε συμπλοκῆς ὅλης 
τὴν ἧτταν ὥσπερ φεύγων ἐκφαίνων πᾶσι. 
κρατούμενος γὰρ ἔνδον οὐκ ἀεὶ μένεις, 
φεύγεις βελῶν δὲ προσβολὴν ἔξω συλέον, 
γήχεις ὕπερϑεν ὑγρᾶς οὐσίης ὅλως, 

25 οὐκ ἵσταται πρὸς ϑῆλυ σοι ἑνούμενον. 
μίξει γάρ, ὡς γέγηϑας, οὕτως οὐ μένεις 
μάχης πιάλη ϑηλείας, ἀλλὰ φϑείρη τε 
ὡς χνοῦς ὑπ᾿ αὐτῆς κειμιένης, ὥσπερ μέλας 
καλύπτεται σου κάλλος ἔκλαμπρον. τάφῳ 

30 φαῖς πειρίαες δὲ νεκρὸς ἄπνους ἄψυχος 
ἡλίσση μὲν πρόσωσιον ἐκφαίνων μόνον 

γυμνὸς ἐρριμμένος δὲ τοῖς ὁρῶσί σε 
ἄφωνος οὕτως φαίνη τὸ ζήν προσδοκῶν, 
ἔργοις λέγων ποῦ ἐστιν ἡ ζῶσα ψυχή. 

35 ἐμοῦ ἀποστάσα πρὶν ἔξελϑε ζῶσα 
σῇ εἰσκρίσεε μὲ δεῖξον ἔκστιλβον πάλιν 
τὴν εἰκόνα χρανϑεῖσαν ἐν ζόφῳ σκότους, 
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ἐμὴν πλύνασα σμῆξον ἀφράστως πλέον 
ὅπως γένωμαι φαιδρὸν οἰκητήριον 
σοῦ, ὦ ψυχὴ ἔκλαμσερον ἠγλαϊσμένον, 
μηδὲν ῥύπου σκότωσιν ἢ μελάνσεως 

5 ἀχλὺν φέρον, μᾶλλον δὲ ὥσπερ φῶς μέγα 
τὰς ἀκτῖνας καὶ εἶδος ἄσκιον χέον 
γικητιχὸν τὸ στέμμα συγκομίσομαι, 
πάλιν νικήσας τὸν μαχήσαντα συμπλοκὴ 
τρέψας τε δείξω οἶκον ἔκλαμπρον μένειν 

10 δὶς αὐτὸν ὡς οἰκεῖον ὠμφοῖν ἄξιον 
τοῦ πνεὐματός τὸ καὶ καϑαρτικῆς ψυχῆς. 
Οὕτως γὰρ οἱ τρεῖς προσπλακέντες εἰς μίαν 
ἕνωσιν πόϑου ἀρραγοῦς στερεμνίου 
φίλτρου τὸ οἰκήσουσιν ἐν μίξεε μιᾷ 

ι6 σώμα, ψυχὴ καὶ πνεῦμα μὴ νικώμενα 
τῇ εἰσκρίσει, μᾶλλον δὲ κοσμοῦνται πλέον 

φάει τε πυρμαχοῦντα. πῦρ βλάπτειν ὄντα 
βάψαι ϑελοῦσι πάμπων, οὐ δεδοίκασιν 
ὡς τρίπλοκον τείχισμα καὶ στερέμνιον 

0 ἀλλήλα συνδένοντα τέσσαρσι στίχοις 
τῶν στοιχείων τῇ ἀκραποιᾷ συνϑέσει, 
τῇ εἰσκρίσει μένοντα καὶ τὰ σώματα 
βάπτοντα καὶ μορφοῦντα παντοίαν χρόαν. 

τὸ ἐκ πυρὸς γὰρ στοιχεῖον εἰσέρχεται 
25 εἰς σσῦρ νικοῦν ἔκκαυσιν ὡς καὶ τὴν φλόγα 

οὕτως τε μορφοῖ λαμπρύνει τὸ στοιχεῖον. 
αὖϑις τὸ ἐκ γῆς ὑγρᾶς οὐσίας πέλον 

πᾶσαν φύσιν τυχϑεῖσαν αὖ ενέχταρος 
τὸ στοιχεῖαν γαίας δὲ βάτοτει σῶμα πῶν 

30 γεννηϑὲν ἐκ τῆς ξηρᾶς καὶ λαμσυρύνεε 

τὸ ϑερμὸν ὑγρὸν στοιχεῖον δ᾽ αὖ, ὡς ἀὴρ. 
εἰσέρχεται τάχιστα καὶ εἰς σώματα 

βάπτον φυλάττον κάλλος ὦρας σώματος, 

οὕτως γὰρ ὦ ἀνϑρωπε ταῦτα σκευάσας 
36 ἔσῃ τέλειος ἀγχίνους λίαν σοφὸς 

εἰνὴρ φέρων ἐνεργῶν εἰς πράξιν λόγον 
μηδὲν κενὸν φρονῶν τε τῶν δὲ μου ἐπῶν, 
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μηδ᾽ αὖ φρένας σοῦ ἐκτρέπων, ἐξ ὧν ἔφην 
σοφῶν μεγίστων ὥσπερ εἰς ἅ μή ϑέμις 
ἀπασχολούμενος σὺ πολλὺν εἰς κόπον 

᾿ἄκερον ὄλβον σοι δὲ μηδὲν φέρων, 
86 μᾶλλον δὲ σοι ἀκερδὲς ἔργον γίνεται. 
πείσϑητί μοε λέγοντι καὶ ζήτει ῥοπῆς 

ἄνωθεν ἐμπνευσϑεῖσαν ἐλθεῖν σοι. χάριν, 
μηδὲν φρονῶν, γεῶδες ἢ βίον ποϑῶν 
τὸ φϑαρτὸν ὡς οὐδὲν ἔσαι καὶ σκιὰ 

τὸ πιαρέρχεται. ὅλως γὰρ οὗτος τῶν βροτῶν 
ἡ δόξα καὶ ὁ πλοῦτος ἄρδην ὄλλυται. 
μένει δὲ σείστις ἐλπὶς ὥσπερ καὶ πόϑος 
ϑεῖος δ ἔργων φωτὸς ἐκτελούμενος. 
ἐγὼ γὰρ οὐκ ἔκρυψα τοῦ ζητουμένου 

ιὁ τὴν γνῶσιν, ἀλλ᾽ ἐδειξά σοι τὴν σύντομον 
καὶ πάνσοφον τέχνης τὸ τὴν ἐμπειρίαν 

καὶ πράξειν ὡς εὔληπτον οὖσαν εὔκολον 

μύησιν εὐσύνοτιτον ἐγκρίτων σοφῶν 
ἀνδρῶν τελείων γυμνασάντων τοῖς πόνοις, 

0 τῶν. ἐνθέων ἔργων γὰρ ἐσϑλῶν πράξεων 
τὸν γοῦν τε καὶ λογισμόν. εἰς ϑεωρίαν 
ὁρᾷν σοφιστικῆς τε καὶ τῆς πρακτικῆς 
«ὧν. ῥητόρων ῥηθεῖσαν ἰσχνὼώς τοῦ ψοῦς 

ϑεωρίαις τὴν πρᾶξιν ἀψευδῆ ὅλως 
28 φέρσύσαν εἰς δήλωσιν ἔργων σοφῶν. 

καὶ εἰ μὲν ἀγχίνους 4φε καὶ λίαν σοφὸς 

καὶ ἐξεταστὴς, ὧν ἔφην λόγων, γένη 

τῶν κειμένων πάντων μὲν ἐν βίβλοις σοφῶών 

ἔσῃ τὸ κέρδος πρὸς πυρισμὸν εὑρηκὼς 
30 εἰς ἀμπλακημάτων δὲ λύτρωσιν φέρων 

καὶ τῆς ἀλήκτου χαρμονῆς κληρουχίαν. 
γέκρωσον οὖν τὸ σῶμα δουλεύων ϑεῶ, 

. ψυχὴν πιτέρωσον ἐμπόνως πρὸς ἔνϑεον 
ϑεωρίαν, ὡς μηδὲν, ἐξ ὧν οὐ ϑέμις, 

35 πράττειν ϑελήσεις, ἢ λογίζεσϑαι ὅλως. 
ψυχῆς γὰρ ἰσχύς ἐστιν ἀνδρία φρενῶν 

σώφρων λογισμὸς καὶ φρόνησις τοῦ νοὸς 

͵ 
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παϑῶν τε πάντων ῥδύψις ὡς καὶ ἡδονῶν 

, φοῦ σώματος «ὸ αἶσχος ἐκσυλύνων ῥοαῖς. 

ἐξ ὀμμάτων σου δακῤύων καὶ καρδίας 

ἄλγους πόνου τὸ τὸν στεναγμὸν προσψέφων 

5 φλογὸς γεέννης καὶ λογίξου τὴν κρίσιν. 

οὕτως βιῶν γὰρ ἀξιωϑήσῃ βλέπειν 

τὸ φῶς τὸ ἄσκιόν τε καὶ ἀΐδιον, 

ὕμνοισι δόξαν προσφέρων ἐκ χειλέων 

σὺν ἀγγέλοις τὸν αἶνον ὑψίστῳ ϑεῷ 

10 ὑψιμέδοντι σαντάνακτι ἐμφρόνως 

τῷ πατρὶ σὺν λόγῳ τε ϑείῳ΄ πνεύματι, 

εἷς ἀπείρωνας, καὶ κύκλους αἰωνίους 

ἀϊδίους αἰῶνας αἰώνων. ἡλέτυ 



ΧΙΧ, 

[Τῷ παρακοιμωμένῳ τῷ ᾿Αποχαύχῳ τῷ καὶ ὕστερον χρηματίσαντι 
μεγάλῳ δουκί. 7 Μ 
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ἃ ΤΟΥ͂ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΑΚΤΟΥΑΡΙΟΥ͂ ΚΥΡΙΟΥ͂ 

ἸΩἉΑ͂ΝΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΔΙΑΓΝΏΣΕΩΣ 5 
ΠΑἅΑ͂ΘΩΝ ΜΠΟΓΟΣ ἁΑ͂-. ; 

“4. 

᾿Επειδή σοι εἰς τὴν ὑπὲρ τοῦ γένους ἡμῶν στελλο- 
μένῳ πρεσβείαν ἐπὶ τοὺς ὑπερβορείους Σκύϑας, οὕτω δὴ 
τοῦ παντ᾿ ἀρίστου καὶ ϑείου καὶ σοφοῦ ἡμῶν αὐτοχράτορος ΄υ΄.. 
κρίναντος, μῆδὲ τῆς ἀφ᾽ ἡμῶν σοι δεῖν ἐδόκει ἐπικουρίας 
λείπεσϑαι, ἀλλά τι καὶ τῆς ἡμετέρας σοε συναφικέσϑαι 
τέχνης, ὡς ἂν εἴ τι τῶν ἐκ τοῦ πεφυκότος συναντώη ἀνι- 
αρὸν εἰς ὑγίειαν, ἔχης παραμυϑεῖσϑαι, προσέχων τοῖς τῆς 

βραχυσυλλάβου ταυτησὶ δέλτου γράμμασιν, ἔργον μὲν ἐδό-- 15 
κεὶ μοὲ ῥᾳδίως οὕτω καὶ ἐπὶ βραχέσι ῥήμασιν αὐτὴν δὴ 

φὴν μεγίστην καὶ ἀρίστην ὑποσχεδιάζειν σοι τέχνην, ὡς εἴ 

τις καὶ τὸν τῶν ἀνθρώπων πάντων βίον τε καὶ δίαιταν, 

ἐπὶ βραχέσι νομιδῆ ταῖς λέξεσι, τοῖς ἀγνοοῦσι ὑφηγεῖσϑαι 
σειρῷτο᾽ ὥστε καὶ ἀφεκτέον ἐδόκει μοι μᾶλλον δεῖν λόγων 30 
τοιούτων, καὶ μὴ καϑυβρίζειν τὴν τέχνην, τῷ οὕτω βρα- 
χέσι γράμμασιν ἀποπειρᾶσϑαι ταύτην συγκλείειν. ταῦτά 
τοι ὡς οἶσϑα καὶ σύ, φίλων ἄριστε, ἀνεβαλλόμην πολλά- 
κις ἀξιωϑεὶς τὸν λόγον, καὶ ἀπεσχόμην δ᾽ ἂν τελέως, εἰ 
μή τις λόγος παλαιὼν ἀνδρῶν καὶ καλῶς ἔχων ἐπῆλϑε 25 
Π. 23 
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σιξίϑων μὲ, ὡς ἀνάγκη φιλίᾳ εἴκδιν, κἂν δέη συγκατιέναι 
τὴν τέχνην ἐπὶ ταῖς ἀξιώσεσι, μηδ᾽ αὐτοῦ τούτου φείδεσϑαι, 
καὶ μάλιστα ὁπόταν ἐνορῴῃ τις ἐντεῦϑεν ἔσεσϑαί τινὰ ταῖς 
ἀξιώσεσι λυσιτέλειαν, ἀμέλει καὶ ἔδοξέ μοι τουτὶ τὸ βιβλίον 

5 συντάξασϑαι καὶ ὡς ἐν ὑποϑήκης τρόπῳ ἐκδοῦναί σοι, ἵν᾽ 

εἰ μὲν ὃ δή μοι εἴη συνεύξασϑαί σοι μετὰ τῆς αὐτῆς ἡμῖν 
ἐπανήξειν ὑγείας, μηδενὸς σοι τῶν ἀνιαρῶν συναντήσαν- 
τος, μόνον εἴη τουτὶ τὸ γράμμα ἀκριβοῦς φιλίας ὑπόμνημα" 

εἰ δέ τι καὶ τῶν οἷα εἰκὸς συμβαίνειν γέντο; ἔχοις ἐπα-- 
τ μύγειν ταῖς ἀφ᾽ ἡμῶν, ὑποϑήκαις. ἀλλὰ «ἰ ἀν τις καὶ φαίη 

πρὸς οὕτω Ξιολυσχιδές τε καὶ ποικίλον πράγμα. δέος γὰρ 
οὐχὶ σμικρὸν ἔσεισε, μήστως ὑφηγήσασϑαί σοι ἡφημένος 
τὰ δέοντα, μᾶλλον ἐσασορεῖν σε ποιήσω, τὰ μὲν ἐῶν ὧν 

ϑέρις εἰδεεῖν, αἰποτεμνουμέψης ταῦτα τῆς βιαζομένης βρα- 

. χυλογίας », τὰ δ' ἀσα φῶς καὶ οὐκ ὠριδήλως ἐγγράφων, τῆς 

αὐτῆς δηὴ ταύτης “αἰτίας ἐμποδὼν ἱδταμένης. ταῦτά τοι 

καὶ ἀφεχτέον αὖϑις ἐδόκει μοι λόγων τοιούτων, καὶ ἄμει- 
γον σιωσιᾶν, κἂν ἐπεπαύμην τελέως, εἰ μή τις ἄρα ἐπεισ- 
ιοῦσα ἔννοια, γράφειν καὶ μὴ ἐνδοιάζειν σπιερὶ τοὺς λόγους 

20 αὖϑις προυτρέψατο. καὶ. γὼρ ἐπειδή σοι πολλάκις ὠμιλη- 
κότα οὐκ ἀκόμψως ἐδόκει μοι περὶ τὰ τῆς τέχνης ϑεωρή- 

μιάτα ἐπιβάλλειν, οἶσϑα δὲ καὶ ὡς πολλάκις τὰ τῆς τέχνης 
σιροὐυτρεψάμην μυηϑῆναι ὄργια, οὕτως εὐφυῶς ἔχοντά σε 

«ἐρὶ ταύτην καταμαϑών, οὐκ ἐπιλέλησαι δὲ πάντως, καὶ 
5 ὧν πολλάκις περὶ τὴν τέχνην καλῶν εἰς λόγους κατέστη- 

μεν, αὐτὰ δὴ ταῦτα κατὰ καιρὸν εἰς νοῦν μοι ἐπιόντα, 
. ἢ ἀσχάλειν μηδ᾽ ἀδημονεῖν σιεποίηκεν, εἴ τε μὴ κατ᾽ ἀξίαν 
ὧν ἄν εἴη ϑέμις ῥηθῆναι δοκεῖ. ἔχειν γάρ σε καλῶς ὑπε- 
τόπασα προαποχειμέψας τῆς τέχνης ὑποϑήκας ἐν νῷ, καὶ 

30 οὐχὶ βραχείας τινὰς ἀπὸ ταύτης ἀρχὰς ἐπὶ «ὃ συνιέναι 
τῶν λεγομένων τὸν νοῦν, ὥστε καὶ τοῦ τοιούτου διαλυ- 

ες ϑέντος ἀπόρου, εἴη ὧν προσῆκον, ἐντεῦϑέν ποϑὲεν τῆς ὑπο- 
ϑέσεως σὺν ϑεώ ἅψασϑαι. ' 

α΄. Περὶ τοῦ ποῖα χρὴ προεπίστασϑαι τὸν ἰατρόν. 

35 ᾿Επεὶ τῷ βουλομένῳ διαγινώσκειν εἴδη νοσημάτων, ὅσα 
φε εἰς κακοήϑειαν καὶ ϑάνατον ἄγει, καὶ ὅσα εἰς ὑγίειαν 
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ἀποτελευτῶσι, χρεών ἐστιν ἐπιγινώσκειν, τίνα μέν ἐστιν 
ὑγιεινὰ σημεῖα, τίνα δὲ καὶ μή, καὶ ποία ἡ κατὰ φύσιν 
τοῦ ζῴου δύναμις, καὶ ὁποῖα σημεῖα πέψεων. τούτων γὰρ 
ὡς ϑέμις διαγιγνωσκομένων, ἔξεσταε καὶ συμβουλεύειν 
καὶ πράττειν καλῶς τῷ περὲ ταῦτα ἐσπουδακότι. πιροσῆκον 5 

ἂν οὖν εἴη φάναι περὶ ἑκάστου τούτων" ἔπειϑ᾽ οὕτως ἅτε 
ὧν εἴη ϑέμις ἐπιφέρειν ἑκάστῳ τῶν διαγνωσθέντων πα- 

ϑῶν, φάρμακά τ8 καὶ ἐπιϑέματα, καὶ αἷς τισι τροφαῖς 

κεχρῆσϑαι δέον. οὕτω γὰρ προβάντος τοῦ λόγου, τέλος ἂν 
τῆς κατ᾽ αὐτὴν ὑποθέσεως ὧν ἡ ὑπόϑεσις σχοίη. τῷ τοί-- τὸ 
νυν ἀκριβῶς διαγινώσκειν ἐθέλοντι, ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀνϑρω- 

σίνοις σώμασε προσήκει ἐπίστασϑαε τὰς κατὰ φύσιν αὐτῶν 
ἐνεργείας, ὑγιῶς ἔχουσιν. ἐντεῦϑεν γὰρ συνορῶντε ἔξεσται 

τὸς ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν ἐκτροπὰς αὐτῶν, καϑ᾽ ὅσον λεί- 

σονται τοῦ ὑγιοῦς, ἐξευρίσκειν. ἐπεὶ δὲ τὰς ἑκάστου λέγειν ι5 

ἀμήχανον, χρεὼν ἂν εἴη ἡμῖν προστησαμένοις τινά, ὥσπερ 
ἐπὶ κανόνι τούτῳ βλέπειν, καὶ τὰς τῶν λοιπῶν κρίνειν τ΄ 
καὶ κατευϑύνειν ὧδε ὑγείας. καὶ ὃ μὲν κανὼν τῆς ὑγείας 
ἐν ταῖς κατὰ φύσιν ἡμῶν ἐνεργείαις ἐμφαίνεται, αἱ ϑὲ 
ἐνέργειαι διώ τε σὴν διάφορον δύναμιν διά τὲ τὴν ποιὰν 1 
ϑέσιν καὶ φάσιν τῶν ὁμοιομερῶν καὶ ὀργανικῶν μορίων, 
ὑποῖαι δή τινες φαίνονται. συχνὸν δὲ ἄρα τὸ τῆς ὑγείας 
σιλάτος ταῖς κατὰ μέρος ἐξεταζόμενον καταστάσεσιν. οὐκ 
ὀλίγων δὲ οὐσῶν καὶ τῶν κατὰ μέρος κράσεων, μία τις ἡ 
ἀρίστη καὶ σύμμετρος εἶναε νομίξεται. οὐκοῦν σιερὶ τῶν 25 

κπωτὸὰ μέρος πρότερον ἐκτεϑεικότες κράσεων, εἶϑ'᾽ οὕτως 
περὶ τῶν κατὰ φύσιν τε καὶ μὴ ἐνεργειῶν, ἐροῦμεν. 

β΄. Περὶ διαφοροῖς κπράσεων τῶν καϑόλου καὶ κατὰ μέρος σωμάτων. 

᾿Επὶ τοίνυν τὰ μὲν πρώτως τὸ καὶ ἄκρως λέγεται 
ϑερμὰ τυγχάνειν ἢ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρά, ὡς τὴν καϑ' τὸ 
ἣν φαίνεται ταῦτα ποιότητα, τὴν ἄκραν εἰληχότα ἀπόστα- 
σιν, τὰ δὲ δευτέρως καὶ ὑφειμένως, καὶ μετοχῇ τῶν σιρώ- 
των καὶ ἁπλῶν σωμάτων, στοιχεῖα μὲν τοὶ πρώτα καὶ τῶν 

μετ᾿ αὐτὰ ἀρχαὶ καλοῖντ᾽ ἂν εἰκότως. ὧν οὐ πάνυ τοι 
προσήκων ὅδε ὁ λόγος. ἐσυεὶ δὲ περὶ τῶν “πρώτων στοι- 35 

χείων ἡ ὑπόϑεσις γίνεται, σίνϑετα δὲ σώματα τὰ μετ᾽ 
28 Ἔ 
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αὐτά, ἐμψυχά τε καὶ ἄψυχα πεφυκότα, ἤ κατ᾽ ἀμφοτέρας 
ποιότητας ἐπιτέταται, ἢ κατὰ τὸς αὐτὰς αὖϑις τοῦ ἐπιτε- 

φάσϑαι λείπεται, ἢ τὸ γε τρίτον, καϑ᾽ ὁποιανοῦν τῶν συ- 
στοίχων ποιοτήτων, ἐσιίτασίν τινα φυσικὴν εἰληχότα, ἢ 

δκατὰ τὴν ἑτέραν τῆς ἄκρας ἐνίοτε ἀποστάσεως λείπεται. 
ἐπεὶ δὲ μὴ πάντα οἷόν τ᾽ ἦν τὰ ἐξ ἐκείνων, ἴσοις μέτροις 
κράσεως συνίστασϑαι" ἢ γὼρ ἂν ὁμοιοειδῆ καὶ ὁμοιότροπα, 
τὰ ἐξ ὁμοίων «ε καὶ ἴσων ἦν συγκείμενα, εἰς. μυρίας δια- 
φορὰς εἰδῶν καὶ κράσεων τὼ ἐκ τῶν πρώτων τὴν τοῦ εἶναι 

10 εἰληχότα σύστασιν, πανσόφως κατεμερίσϑη, οὔτε τῆς ἐξ 

ὧν ταῦτα συνέστη οὐσίας οὔτε τῆς ἐξ αὐτῶν ποιότητος, 
δυοῖν ἐφεξῆς εἴδεσι ζώων ἢ φυτῶν, ἢ ὅτε ἕτερον σύνϑε- 
τον, τῆς αὐτῆς ϑεωρουμένης, ἀεὶ δέ, ἢ τῆς διαφόρου κρά- 
σεως καὶ συνϑέσεως ἐξαλλαττούσης τὸ εἶδος, ἢ τῆς τῶν 

15 εἰδῶν διαφορᾶς ἑκάστοτε ἀντεφελκομένης τὴν ἀναλογοῦσαν 

πκρᾶσίν τὸ καὶ σύνϑεσιν᾽" ἐπειδὴ ταῦϑ'᾽ οὕτω γέγονε καὶ 
εἰς μυρία εἴδη ἔσχισται τὰ ἐκ τῶν σιρώτων στοιχείων σύν- 
ϑέτα, κράσει τε χαὶ τῇ τῶν τιρώτων προσλήψει σωμάτων, 
ἀλλήλων διαλλάττοντα, φέρε τι καὶ περὶ τῶν κατοὸ μέρος 

20 εἴπωμεν κράσεων, ὡς ἂν ἐκ προσαγωγῆς τῶν ἀπωτέρων, 

καὶ περὶ τοῦ σκοπιμωτάτου ὦμεν διειληφότες. πιρώτως οὖν 
ϑερμὸν καὶ ἄκρως τὸ στ΄ῦρ λέγομεν, ὅτι οὐδὲν τι κατ᾽ αὐτὸ 
ἕτερον οὕτως ἀναλωτικὸν καὶ πυρῶδες, τῶν εἰς τὴν ἡμε- 

τέραν ἰόντων αἴσϑησιν. ὅσα δὴ μᾶλλον αὐτοῦ μετέχοντα 
35 βλέπομεν, ἐν τοῖς καϑ'᾽ ἡμᾶς τούτοις συνϑέτοις σώμασι, 

δευτέρως ὄντα ϑερμά, τῷ πρώτῳ τούτῳ ϑερμῷ παραβαλ- 
λόμενα, τῇ καϑ'᾽ ἡμῶς αἰσϑήσει πιρώτως τὲ καὶ ἄκρως 

ϑερμὰ καλοῦμεν, ὡς ἤδη τὴν αἴσϑησιν διαλύοντα. καὶ ἐν 

μὲν τοῖς φυτοῖς, σκόροδον καὶ σίνηπι, ἐφόλβιόν τε καὶ 
30 φύρεϑρον καὶ ὅτε τοιοῦτον, ἤδη φϑεῖρον τῇ ἐπιτάσει τῆς 

σοιότητος τὴν αἴσϑησιν, ἐν ζῴοις δέ, ὅσα σπιυρώδῃ καὶ 
᾿ἀναλωτικὰ τῶν ἰσχυροτέρων σιτίων, ϑυμοειδῆ τε καὶ ἀτί- 
ϑασσα᾽ λέων δὲ ταῦτα καὶ πάρδαλις, καὶ τῶν πτηνῶν τὰ 

σιλείω" ψυχρὸν δὲ πρώτως, ἐν μὲν στοιχείοις ὕδωρ, ἐν δὲ 
35 φυτοῖς, μήχων τε καὶ, ϑριδακίναε καὶ κώνειον" ἐν δὲ τοῖς 

ζῴοις, ἰχϑύες, καὶ μᾶλλον τούτων τὰ μαλάκια, καὶ ὅσα 
᾿ἀιαλακόσαρκά τε καὶ ὀστρακόδερμα. ὥσστερ καὶ ὑγρὸν ἀτρά- 
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φαξυς δ᾽ ἐν φυτοῖς, καὶ ϑριδακίναε, καὶ σικυοί, τὰ δευτέ- 

ρως καὶ μιετοχῆ τῶν πρώτων ὑγρά. ἐν δὲ τοῖς ζώοις, οἵ τε 

σλείους τῶν ἰχϑύων, κοχλίαι τε καὶ τὰ τῆς γῆς καλούμενα 

ἔντερα. ξηρὸν δὲ πρώτως, τὸ πῦρ ἂν τις εἰκότως φαίη" 
σεέσιερε δὲ ἐν φυτοῖς, καὶ κώνειον, καὶ εἴ τι ἐπιτεταμένως 5 

ξηραῖνον στεσείστευται. ἐν δὲ τοῖς ζῴοις, κύνες τε καὶ λα- 

γωοί, καὶ ὅσα τῶν ἐντόμων ζῴων. καὶ ταῦτα μὲν ἀλλή-- 
λοις, καὶ τῷ ἐκ τούτων συμιμέτρῳ παραβαλλόμενα, ἤτοι 
ϑερμὰ ἢ ψυχρὰ λέγεται καὶ ἢ ξηρὰ ἢ ὑγρά, κἀκεῖ μὲν ἐπε- 
φεταμένως, ὧδε δὲ ὑφειμένως. πάντα δ᾽ ἐκ τεττάρων πέ- τὺ 

φυκεν. ἄλλη μὲν γὰρ ἐντόμων ξηρότης, τῇ τῶν ἐντέρων 
τῆς γῆς παραβαλλομένη, ἑτέρα δὲ κυνὸς ἢ ἵπετου, ὥσστερ 
ἑτέρα ὑγρότης ἰχϑύων, παραβαλλομιένη ἰκείνων τε καὶ γυ-- 
πῶν ὑγρότησιν. ἐπεὶ δὲ πάντα ἀλλήλων μιεετέχει, ἅτ᾽ ἐκ 
τῶν κοινῶν συνεστηκότα ποιοτήτων, ἕκαστον δὲ οἰκείοις 15. 
ὅροις κράσεωψν ὁρίζεται, καὶ ἄλλα μὲν ἄλλοις ἀντεξεταζό-. 

μενα, τοιάδε ἢ τοιάδε λέγεται, πάντα δὲ πρὸς τὸ ἐκ πάν - 

των σύμμετρον ἀφορᾷ. ἤτοι γὰρ μετοχῆ πάντα τοιάδε 
λέγεται, ὧν μετέχει, ἢ τῇ παραϑέσει πιρὸς ἃ ἄν τύχη ἐξε- 

φαζόμενα, καὶ τῇ μὲν μετοχῇ πρὸς τὼ πρῶτα σώματα 0 

ἀφορῶντα, τῇ παραϑέσει δέ, πιρὸς τὰ μετὰ τὰ πρῶτα ἤτοι 
ἐλλείποντα, ἢ ὑπερβάλλοντα κατὰ τὸν τῆς κράσεως λόγον 
φαίνεται. πάντων δὲ συμμετρότατον ἐξετάζουσιν, ἄνϑρω- 
σὸς, καὶ κανών τις ὅδε συμμέτρου χράσεως ἐν ἑτεροειδέσι 
συνϑέτοις σώμασιν. 25 

γ΄. Περὶ τῶν κατὰ τὸν ἄνθρωπον κράσεων. 

Ταῦτά τοι καὶ πολυειδὲς καὶ ποικίλον κατὰ τὴν γνώ- 

σιν, ὅσον εἰς κρᾶσιν ἥκει ὁ ἄνϑρωπος, ἅτε ἐκ τοῦ συμ- 
μέτρου τε καὶ μέσου προχείρως ἀποκλίνων ἐφ᾽ ἑκάτερα 

φῶν ἀντικειμένων ϑέσεων καὶ κράσεων. ὁποῖος οὖν ἐν ζῴώ- 30 
οιἰς ἄνϑρωπος, τοιοῦτον δὴ καὶ τὸν ἐν ἀνθρώποις αὖϑις 
νόει μοι τῇ κράσει σύμμετρον" ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ὄμοει-- 
δέσε τῶν ξῴώων ἄλλο ἄλλου ϑερμότερον καὶ ψυχρότερον, 
καὶ ξηρότερον καὶ ὑγρότερόν φαμεν, διά τὲ ἡλικίαν καὶ 
χρᾶσιν καὶ δίαιταν καὶ γυμνάσια, κἄν ἐν οἰκείοις ὅροις 35 
ἕκαστον τῶν κατ᾽ εἶδος ζώων ἐμπεριέχηται,. οὔτω δὴ καὶ 



8308 ΙΟΑΝΝΙΚ ΔΟΤΌΛΒΙ 

τῶν ἐν οἰκείοις ὅροις χράσεων ϑεωρουμένων, ἄλλος ἐξ ἀλ- 
λου τῇ κράσει διενήνοχε, ψυχρότερος, ϑερμότερος, ὑγρό- 
τερος, ξηρότερος λεγόμενος, ὥσπερ καὶ δἰ λουκότερος ἢ, 
μδλάνεερος, ἢ οὐσαρκότερος ἢ ἰσχυρότερος, μείζων «6 καὶ 

5 μείων τῷ μεγέϑει, τῷ κατὰ πάντα συμμέτρῳ σαραβαλλό-- 

μενος λέγεται. κἂν γὰρ λόγω μᾶλλον καὶ διανοίᾳ ἢ αἰσϑή-- 
σει ὁ κατὰ πάντα καταλαμβάνηται σύμμετρος ἄνϑρωπος, 
ἀλλὰ πρὸς τοῦτον ἀφορῶν ὁ λόγος, τοιούσδε ἢ τοιούσδε 
τοὺς ἑτέρους φησίν. ὥσπερ οὖν κανόνος τοῦ κατὰ πάντα 

1) συμμέτρου ϑεωρουμένου ἀνθρώπου, τοὺς ἐφ᾽ ἑκάτερα ἀσο-- 
κλίψαντας τῆς τοιαύτης συμμέτρου τῶν κράσεων, δυσκρα- 
φοὺυς φαμέν,, καὶ δυσκρασίας τὰς κατ᾽ ἐκείνους ποιότητας" 
μμῶς οὖν τῆς εὐκράτου ϑεωρουμένης, τῆς μέσης δηλαδὴ 
καὶ ἀπαρεγκλίτου, ὅσοι μὲν τὴν συμμετρίαν ταύτην ἐκ- 

το πεειρεύγασιν, ἢ ϑερμότεροι λέγονται, ἢ ψυχρότεροι, ὥσπερ 
καὶ ξηρότεροι ἢ ὑγρότεροι, ἱκανοῦ καὶ τοῦ κατὰ τούτους 
πλάτους ϑεωρουμένου. τῶν γάρ τοὶ ϑερμοτέρων τοῦ συμ-- 

μέτρου ἢ ὑγροτέρων, καὶ τῶν ἀντικειμένων τούτοις, ἄλλος 
ἄλλου μᾶλλον πέφυκεν, ἤτοι κατὰ μίαν ποιότητα μόνην 

20 ὑπερβάλλων τὸ σύμμετρον, τῆς λοισειῆς τε καὶ συστοίχου 
συμμέτρου ϑεωρουμένης, ἢ κατ᾽ ἀμφοτέρας τὴν συμμιε- 
τρίαν ἐκπεφευγώς, ὡς τέτταρας μὲν εἶναι τὰς ἁπλᾶς δυσ-- 

κρασίας, ψυχρότητα, ϑερμότητα, ξηρότητα, ὑγρότητα, φέε- 
ταρας δὲ τὸς συμπεσιλεγμιένας, ϑερμότητα μετὰ ξηρότητος, 

25 καὶ αὖ μετὰ ὑγρότητος, μεϑ' ἑκατέρας δὲ αὐτῶν, τὴν 

ψυχρότητα, ἐνάτην δὲ ἐπὶ σιάσαις εἶναι, τὴν σύμμετρον 
τε καὶ εὔκρατον. ὥσπερ οὖν κατὰ τὴν πρώτην σύμηξιν 
ἐπὶ τοιᾷδε κράσει πήγνυται ὁ ἄνϑρωπος διά τε ὑλικὸς 
καὶ εἰδικοςς αἰτίας, οὕτω δὴ καὶ κατοὶ τῶν ἡλικιῶν καὶ δὲ- 

3) αἰτῶν μεταβολάς, μεταμείβει ταύτην, ἐπιτάσει τε καὶ ἀνέ- 

σειν, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ εἰς τὰ ἀντικείμενα μεταβάλλει. οὐ 
μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνο ϑέμις ἀγνοεῖν, ὡς ἥτοε ὁμαλῶς ὁ ἄνϑρω- 
σιος καὶ διὰ πάντων τῶν μερῶν ὁμοίως κέχραται, ἢ) τοῖς 

μὲν τῶν μορίων εὐκράτως, ἄλλοις καὶ δυσκράτως, ἑτέροις 
35 δὲ καὶ ἀντικειμένως πρὸς τὸ πλεονεκτοῦν τῆς ἄλλης κρά- 

σεως διατίϑεται. ὁ μὲν γὰρ ϑερμοῦ τυχὼν τοῦ λοιποῦ 

σώματος, ψυχρὰν εἴληχε τὴν κεφαλήν, ἄλλος δὲ ὑγρὸς μὲν 
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τὸν ἐγκέφαλον, ξηρὸς δὲ εἰ τύχοι τὴν γαστέρα, ὥσπερ καὶ 
ψυχρὸς μὲν τοῦτο τυχὼν τὸ μέρος, ϑερμὸς δὲ κατ᾽ ἄλλο.: 
ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἐκ τῆς κατ᾽ αὐτὸ διαγινώσχκεται ἐνερ- 
γείας κατὼ τὸ μέτρον τῆς ἀποστάσεως. ἐμιφαίγονται δέ γε 
αἱ ἐπικράτειαι, τοῖς τὲ ἐναντίοις βοηϑούμεναι καὶ ἐνοχλού-- 5: 
ἐνδναι τοῖς ὁμοίοις, ὁπόταν ὦσι νοσώδεις, ὥσπερ δῆτα 
τοῖς μὲν ὁμοίοις αὔξονται, κολάζονται δὲ τοῖς ἐναντίοις. 

αἱ κατὰ φύσιν τε καὶ πρώτην διάτιλασιν «οιαὶ δυοσκρασίαι. 
καὶ τὸν δὴν συδρὶ κράσεων λόγον ὧδ᾽ ἄν ἔχοις εἰδώς, «εὶς 

ἀρχὰς τῶν ἐπὶ ταύταις ϑεωρημάτων καταμαϑῶὼν. 910 

δ΄. Περὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ μὴ ἐνεργειῶν τοῦ ἀνθρώπου. 

Σκοπεῖν δὲ ἐντεῦϑεν εἰκὸς καὶ τὰς ἐξ ὁποιωνοῦν κρά- 
σεων ὁποιαρδήτινας ἐνεργείας. ἄλλοι γὰρ ἄλλαις ἐνεργείαις 
ἐπιτηδειότεροί τε καὶ οἰκειότεροι φυσικαῖς τισι «τερύκασε 
κράσεσιν. ὑπογραφεισῶν δ᾽ ἤδη τῶν κατὰ τὸν σύμμετρον ι5 
ἄνϑρωπον φυσικῶν ἐνεργειῶν, ἔξεσται καὶ τῶν δυσκράτως 

κατεσκευασμένων, ἢ καϑ'. ὅλον, ἢ κατά τινὰ μέρη, τὰς 
ἀναλογούσας αὐτοῖς ἐνεργείας καταστοχάξεσϑαι, οὐκ ἐώσης 
τῆς ἐσπιὶ τῷ λόγῳ βραχυλογίας στάντα κατὰ μέρος ἐπεξιέναι. 

καὶ δῆτα νόει μοι ἄνϑρωσον συμμέτρως μὲν ἔχοντα πρά- 20 

σεώς τε καὶ διαίτης, καὶ ἐπὶ συμμέτρως ἔχοντε κράσεως 
χωρίῳ οἰκοῦντα, καὶ ἡλικίας ἐν ἀκμῇ τυγχάνοντα τῷ τοι-- 
οὕτῳ μηδενός τινος ἐνοχλήσαντος ἔξωϑεν, ἀγαϑαὶ μὲν αἱ 

ὀρέξεις καὶ πᾶσαι αἱ φυσικαὶ ἐνέργειαι, ἀγαϑοὶ δὲ καὶ οἱ 
ὕπνοι καὶ αἱ κατὰ τοὺς ὕπνους κατακλίσεις, καὶ αἱ πέψεις, 25 

καὶ αἱ ἐπὶ ταύταις ἐκκρίσεις, ἀκραιφνεῖς δὲ καὶ αἱ τῶν 
αἰσϑητηρίων ἐνέργειαι, καὶ πιϑό γε τούτων, αἱ ἡγεμονικαί, 

γενικώτεραε τούτων οὖσαι, καὶ ἔτι αἱ προαιρετικαὲ καὶ καϑ᾽ 

ὁρμὴν κινήσεις. παραπλήσιοι δὲ καὶ αἱ τῶν “παρομοίως 

αὐτῷ κεχραμένων διαϑέσεις, καὶ τοσούτῳ τούτου λειπεό μι8-- 50 
γαϊ, ὅσῳ καὶ αἱ κράσεις τῶν σωμάτων καὶ τῶν τόπων καὶ 

ἡλικιῶν, ἔτι τε διαιτημάτων καὶ ὡρῶν διενηνόχασιν ἀπ᾿ 
ἀλλήλων. αἱ μέντοι ἀλλόκοτοι ὀρέξεις, καὶ αἱ πλημυιμελεῖς 

ἐνέργειαι τῶν φυσικῶν δυνάμεων, καὶ οἱ ϑορυβώδεις τε 

καὶ μὴ καϑεστηκότες ὕπνοι, καὶ αἱ μὴ συνήϑεις κατακλέ- 85 
σεις, καὶ αἱ ἀποτυχίαι τῶν πέψεων, καὶ αἱ διάφοροι χροιαί 
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τε καὶ συστάσεις τῶν ἐκκρινομένων, καὶ αἱ κατὰ τὸ ψυχι- 

κὸν πνεῦμα οὐκ ἀσφαλεῖς ἐνέργειαι, ἢ διὰ παγιωϑεῖσαάν 
φινὰ μορίου τινὸς δυσχρασίαν, ὡς διὰ ταύτην καὶ τὴν 
φοιάνδε πλημμελῆ συσκευασϑῆναι διάϑεσίν τε καὶ ἐνέρ-- 

5 γὨειαν, ἦ ὅσον οὔπω ἐσομένην βλάβην δηλοῖ ταῦτα τῷ σώ- 
ματι, κατὰ τὴν ἀναλογίαν δηλονότι τῶν ἀτυχημάτων, τῆς 
διὰ πάντων ἰούσης ἐνεργείας τῆς φύσεως. τούτοις δὲ ὡς 
εἴρηται συνεργοῦσί τε καὶ ἀποσυνεργοῦσι κράσεις τε καὶ 
ὧραι καὶ χῶραι καὶ ἡλικίαι, δίαιταὶ τε καί τινα ἔξωϑεν 

τὺ συναντήματα, ὧν τὰ κατὰ μέρος λέγειν, οὐ τοῦ παρόντος 
μοι δοκεῖ τυγχάνειν καιροῦ. ἐκεῖνο δὲ μόνον ἐπίστασϑαι 
χρή, ὡς ὅ,τι ἂν τοῦ κατὰ φύσιν ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων 
ἐκβαίη, κατ᾽ ἐκεῖνο δὴ καὶ πλημμελεῖν ἐκείνῳ συμβαίνει. 

ἀλλὰ γὼρ ῥητέον πρῶτον, ὅπως ὧν τις καὶ δὲ ὧν διαγε- 
15 γνώσκοι τὰ τῶν κατεχόντων νοσημάτων σημεῖα. ἔπειϑ᾽ 

οὕτως ἐκϑετέον καὶ αὐτὼ δὴ τὰ νοσήματα, καὶ αἷς τισι 
κεχρῆσϑαε δέον ἐπὶ τούτοις διαίταις. οὕτω γὰρ τοῦ κατ᾽ 
αὐτὰ συντεϑειμένου λόγου, ἀσφαλέστερον περὶ ἑκάστου 
τούτων εἰσόμεϑα. 

20 ε΄, Περὶ τῶν ἀξιολογωτάτων τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεων. 

Τριῶν δὲ οὐσῶν τῶν κατὰ τὸ σώμα ἀξιολόγων δυνά-- 
μεων, τῆς ζωτικῆς δηλαδὴ καὶ ἐμφύτου ϑερμότητος, καὶ 
τῆς ἡγεμονικῆς τε καὶ αἰσϑητικῆς καὶ κινητικῆς καὶ προσ- 

ἕτε τῆς ϑρεπτικῆς τὸ καὶ ἀλλοιωτικῆς καὶ αὐξητικῆς, ἑκά- 
25 σφ τούτων τὸν οἰκεῖον εἴληχε τόστον, ὧν ἡ μὲν πρωτῆή, 

καρδίαν τε καὶ ἀρτηρίας, δὲ ὧν ὡς ἔκ τινων ὀχετῶν εἰς 
ἅπαν τὸ τοῦ ζῴου σῶμα ἡ ἔμφυτος καὶ ζωτικὴ ϑερμότης 
διαπορϑιμιεύεται" ἡ δὲ ἐπὶ ταύτῃ δευτέρα, ἐγκέφωλόν τε 

καὶ νωτιαῖον καὶ τὰ ἀπὸ τούτων νεῦρα, δ ὧν αἱ ἡγεμο-- 
30 γνικωὲ ἐνέργειαι, αἴσϑησίς τὲ πᾶσα καὶ προαιρετικὴ τελεῖ-- 

φαι κίνησις. τρίτη δὲ καὶ ὑστάτη ἐπὶ ταύταις, ὅση τε ἐν 
ἥπατε καὶ φλεψί, δὲ ὧν αἱματωσίς τὲ καὶ ϑρέψις ἀπο--: 
φελεῖται. 
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ς΄. Περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων.. 

Καὶ κοινῆ μὲν ταῦτα, καὶ τὰ λοιπὰ ὀργανικὰ τε καὶ 
ἀνομοιομερῆ,» καὶ προσέτι τὰ ὁμοιομερῆ ταῖς φυσικαῖς οἰ-- 

κονομεῖταιε δυνάμεσιν, ἑλκτιχῇ φημε καὶ καϑεκτικῇ, ἀλλοι- 
ὠτικῇ τὲ καὶ ἀποκριτικῆ. ἕκαστον γὰρ τῶν ἁπλῶν τὲ καὶς 
πρώτων μορίων, τὸ οἰκεῖον ἕλκον ἀπὸ τῆς οἰκονομηθϑ εἰ-- 
σῆς τροφῆς, κατέχει μὲν πρώτως, εἶϑ᾽ οὕτως δὲ καὶ ἀλ- 
λοιοῖ, καὶ τῷ μὲν ἑκάστῳ προσῆκον τῆς τοιαύτης τροφῆς 

προστίϑεται τῷ τυχόντε μορίῳ, τὸ δ᾽ ὡς ἀλλότριον ἀπο- 
δοκιμασϑὲν ἀποκρίνεται, τό γε μὴν φϑάσαν προστεϑῆναι τὸ 
ἤδη, καὶ προσφύεται καὶ τῷ χρόνῳ ἐξομοιοῦταε καὶ εἰς 
οἰκείαν ϑρέψιν τε καὶ αὔξησιν τοῦ τυχόντος μορίου γίνε-- 
ται. τοσούτων ἡμῖν διοικουσῶν δυνάμεων, «τόσας οἴει πελήμ-- 
μελείας γίνεσϑαι κατὰ τὰὺς σφῶν αὐτῶν διαμαρτίας, νῦν 

μὲν πλημμελῶς αὐτῶν ἑκάστης ἐνεργούσης, νῦν δὲ καὶ τ5 
ἀποκαμούσης, ἤτοι δυσκρασίας τινὸς προσισταμένης, ἢ χυ- 
μιῶν ἐπιτεταμένης ποιότητος ἢ ποσότητος ἀμετρίας, ἢ καὶ 
τῆς πρώτης αὐτῶν δυνάμεως, ὧν αὗται κατεμερίσϑησαν, 
ἀπαγορευούσης ἤδη διά τινὰ φυσικὰ πάϑη καὶ ἀπαραί- 
τήταὰ συναντήματα. καὶ ταῦτα μὲν ὡς εἴρηται, κοινὰ τῶν 10 
ὅλων μορίων, πάϑη τε καὶ ἐνέργειαι, τῇ καιριότητε μόνῃ 

τῶν πεπογϑότων ἀλλήλων διαλλάττοντα. 

ζ. Περὶ τῶν ἰδίων παϑῶν ἑκάστου τῶν ὀργανικῶν μορίων. 

δια δὲ ἑκάστου, καρδίας μὲν ψύξεις τε καὶ ϑερμό- 
τῆτες ἑκτικαὶ πρώτως αὐτῇ γινόμεναι, καὶ αἱ καϑ' ἡντι- 15 
γαοῦν διάϑεσιν μορίων ἄλλων προπεσογϑότων ἐπιγινόμε- 
ψαν αὐτῇ ποιαὶ ἕξεις τε καὶ διωϑέσεις, ὥσπερ δῆτ᾽ ἀϑυ- 

μαι τε καὶ φόβοι ἄλογοι, παλμιοοί τε καὶ συγκοπαί, καὶ ὅτε 
σιρώτως ἐκεῖσε ἀναφέρεται" ἐγκεφάλου δὲ καὶ νωτιαίου καὶ 
τῶν ἐξ αὐτῶν νεύρων, ἀναισϑησίαε τε καὶ δυσαισϑησίαε, 
καὶ παραφροσύναι, ἐπιληψίαι τε καὶ μελαγχολίαι, καὶ φρε- 
»ἔτιδες καὶ λήϑαργοι," καταλήψεις τὸ καὶ ἀγρυπνίαι, καὶ 

κώματα, ἀκινησία τὸ καὶ δυσκινησίαι, “σπασμοί φε καὶ 
τρόμοι, καὶ τέτανοι καὶ παραλύσεις καὶ ὅτε τοιοῦτον ἕτε- 
θον᾽ ἥπατός γε μὴν καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ φλεβῶν, πέψεωών 535» 
τε καὶ αἱματώσεων τῶν κατ᾿ αὐτὸ καὶ τοῦ φλεβώδους γέ- 
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ψοὺυς ἀποτυχίαι, ποικίλα εἴδη ψοσημάτων ἀπογεννῶσαι, 
ὥσπερ δῆτα καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτό, γαστρός τὸ καὶ ἐντέρων 
δηλαδή, αἱ πρῶται τῶν σιτίων ἀπεψίαι καὶ αἱ κατ᾽ αὐτὰς 
διάφοροι διαμαρτίαι, οὐκ εὐαρίϑμητα εἴδη νοσημάτων ἐπά- 

5 γουσαι. τούτων οὖν ἕκαστον, οἰκείοις τεκμηρίοις κατα- 
λαμβάνεται. 

η΄. Περὶ τοῦ πῶς διαγινώσκεται ἕκαστον τῶν ὀργανικῶν 

μορίων πεπονϑύς. 

Καὶ ὁμιλίαις μέν καὶ ἐνεργείαις αἰσϑήσεών «τε καὶ κε- 
τὸ ψήσεων, ἐκεῖνα διασημαίνεται, ὅσα κατὼ «τὸν ἐγκέφαλον 

καὶ νωτιαῖον, καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν νεῦρα συνίσταται. ταῖς 
ξῳώδεσι δὲ τῶν δυνάμεων, καὶ ταῖς τῶν σφυγμῶν διαφο-- 

ραῖς, αἱ κατὰ τὴν καρδίαν καταλαμβάνοντε διαϑέσεις, 
ὥσπερ δῆτα τὸ καϑ᾽ ἧπαρ τε καὶ τὸ φλεβῶδες γένος, τὰ 

15 φαινόμενα τῶν οὔρων διασημαίνει" τὼ δ᾽ ἐμούμενα καὶ 
διοὸὸ γαστρὸς φερόμενα, ὅσα συμβαίνειν εἴωϑε περὶ τὸ 
στόμα τῆς γαστρός, καὶ αὐτὴν δὴ τὴν γαστέρα, καὶ τὰ 
ἐφεξῆς ἔντερα διασημαίψει. καταλαμβάνεται δ᾽ οὐχ ἧστον 
καὶ τὸ κατὰ τὸν ϑώρακα, τοῖς διὸ βηχὸς ἀναγομένοις, καὶ 

20 αὐτοῖς τοῖς τῆς ἀναπνοῆς εἴδεσιν" οὐ μὴν οὐδὲ ἀγνοεῖν 
σιροσήκει, ὥς ἕκαστον αὐτῶν καϑ'᾽ ὁποιονοῦν διατεϑὲν 
πάϑος, καὶ μάλιστα ἤν τὲ τὸ πάϑος ἀξιόλογον ἢ καὶ καί- 
ριον τὸ πεπονϑὸς μόριον, συμμεταβάλλει τε καὶ ἀλλοιοῖ 
καὶ τῶν λοιπῶν μορίων τὸ ἐγγύτατα ἢ τῷ τόπῳ ἢ τῇ 

,5 καιριότητι" πάντα γὰρ σύμενοά τὸ καὶ ξυμπαϑῆ, καὶ ὑπ᾽ 

ἀλλήλων πάσχει τὲ καὶ μεταβάλλεται. ἐπεὶ δὲ ἕκαστα μὲν 
οἰκείοις τεκμηρίοις ὡς εἴρηται γνωρίζεται, συνεπιμαρτυρεῖ 
δὲ χαὶ τὰ ἕτερα ἐπιταϑέντων τῶν δεινῶν, πρώτως περὶ τῶν 

οἰκείων ἑκάστου διειληφότες γνωρισμάτων, καὶ τῆς ἐξ ἁπάν-- 
80 φων εἶϑ᾽ οὕτως συμπαϑείας ἐροῦμεν, ὡς μήτις σύγχυσις 

ἐπακολουϑοίη τῷ σκέμματι. 

θ΄. Περὶ τῆς κατὰ τοὺς σφυγμοὺς ϑεωρίας. 

Τούτων οὖν τῆς καιριωτάτης καὶ ἀναγκαιοτάτης εἰς 
ζωὴν τελούσης τῆς ἐκ τῆς καρδίας δυνάμεως, προσῆκον ἄν 

35 δἴῃ περὶ ταύτης πρῶτον διαλαβεῖν, ὡς ἂν εἰδέναὶ ἔχωμεν 
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τοῦ ζωτικοῦ τόνου τὰ μέτρα, τὼ μέγιστα λυδιτελήσοντα 

εἴς τὲ διάγνωσιν καὶ πρόγνωσιν τῶν κατεχόντων παϑῶν, 

εἶϑ᾽ οὕτως καὶ περὲ τῶν ἐφεξῆς ἐρεῖν δυνάμεων. τῆς οὖν 
ποιᾶς κινήσεως τοῦ σφυγμοῦ καταγγελλούσης πρώτως μὲν 

τος καϑ᾽ αὐτὸν τῆς καρδίας διαϑέσεις, εἶϑ᾽ οὕτως δὲ καὶ ς 

τὰς ἐξ ἑτέρων μορίων «τεπονϑότων εἰς αὐτὴν διαϑέσεις, 

αὐτὰς τὰς κινήσεις ἀσκητέον πρώτως διαγινώσκειν τῶν 

σφυγμῶν, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ τὰς κατ᾽ αὐτοὺς. διαφοράς. 

ἐ. Περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν χρείας. 

Οὐδὲν οὖν ἕτερον τοῦ σφυγμοῦ πεφυκότος ἢ διαστο-- 
λῆς καὶ συστολῆς τῆς ἀρτηρίας καὶ τῆς μεταξὺ αὐτῶν ἡρ8-- τὸ 
μίας, καὶ διαστολῆς μὲν οὔσης τῆς ἀπὸ τὧψ ἐντὸς ἐπὶ τὰ 
ἐκτὸς κινήσεως ἐπὶ τοῦ σπάσασϑαι τοῦ ϑύραϑεν ἀέρος 
καὶ τὴν ἔμφυτον ϑρέψαι τε καὶ ἀναψύξαι ϑέρμην, τῆς δὲ 
συστολῆς ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἐπὶ τὰ ἐντὸς κινήσεως οὔσης ἐπὶ 

τῷ ἀπώσασϑαι τὰ λιγνυωδὴ καὶ περιττὰ τοῦ ζωτικοῦ τού-- ιὁ 
φου πνεύματος, ταύτας, δεῖ σε ἱκανῶς ἐπισκεπιτόμενον 
ἐξευρίσκειν, καὶ τὰ τάχη τῶν κατ᾽ αὐτὰς κινήσεων, ἔτε τε 
τὰς τῶν διαστημάτων διαφοράς, καὶ τοὺς ἐπὶ ταύταις χρό- 
γους, αὐτῶν τε τῶν κρουσμάτων τὰς σφοδρότητας, καὶ 

τὴν τῆς ἀρτηρίας σύστασιν» καὶ προσέτι τὰς ἐπὶ τῷ πέρατε :0 
τῆς συστολῆς καὶ ἀρχῇ τῆς διαστολῆς, ἠρεμίας τε καὶ τοὺς 
κατ᾽ αὐτας χρόνους, καὶ ὅσον ἀλλήλων οἱ χρόνοι διαφέ- 
ρουσιν. ἐντεῦϑεν γὰρ πάντα σοι ῥάδιον διαγνωσϑήσεται. 

ια΄. Περὶ συμμέτρου σφυγμοῦ. 

Καὶ γοῦν μή τινος ἔξωϑεν ἢ ἔσωϑεν ἐνοχλοῦψντος οἵου :5 
φε ὄντος ἀξιολόγου τὸν σφυγμιοὸν ἀλλοιοῦν, εὕροις ἂν τοῦ- 

τον ἀπτόμενος, οὐμμετρον μὲν κατὰ μέγεϑος καὶ σφο- 
δρόν, ὡς μὴ ῥᾳδίως εἴκοντα τῇ ἀφῇ, καὶ οὐ σκληρὸν καὶ 
ὁμαλὸν ἐν ταῖς ἐφεξῆς κινήσεσιν" εἰ δὲ τι ἐνοχλοῦν εἴη, 
καὶ αὐτὸς αὐτίκα τραπήσεται. 30 

β΄. Περὶ τῆς κατὰ μέγεθος τῶν σφυγμῶν διαφορᾶς. 

Θέρμης μὲν γὰρ ηὐξημένης, εἰ μή τις σκληρότης τῆς 
ἀρτηρίας ἀντέχει, πρῶτον. μὲν εἰς μέγεϑος ἐπιδίδωσιν ὁ 
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σφυγμός, εἶϑ᾽ οὕτω μὴ ἐν τούτῳ τῆς χρείας πληρουμέ- 
ψῆρ, καὶ τάχος ἐπιδίδοται τῷ μεγέϑει, κἂν μὴ ἐπὶ τούτοις 
ἀρκοῖτο ἡ ἐπιταϑεῖσα ϑερμότης, προσεπικτᾶται καὶ τὴν 
σιυκνότητα, καὶ μάλιστα εἴ .τἰς ἐνοῦσα ταῖς ἀρτηρίαις 

5 σκληρότης ἀπείργοι τὸ ἐπὶ τῇ χρείᾳ μέγεϑος. τἀναντία δὲ 
τούτων ἐπάγει ψύξις ἐπιταϑεῖσα, καὶ πρῶτον μὲν ἀραιό- 

τῆς ἄρχεται ἐπιφαίνεσθαι, εἶϑ᾽ οὕτως δὲ ἡ βραδύτης, καὶ 
ἐπὶ ταύτῃ ὑστάτη μικρότης. ξηρότης δὲ ἢ ὑγρότης χρονί-- 
σασαι, ἧ μὲν σκληρόν, ἡ δ᾽ ὑγρόν τε καὶ διάβροχον τὸν 

τοτῆς ἀρτηρίας χιτώνα ἐναπεργάζονται. προσεστιπελακεῖσαε δὲ 
ταῖς δραστικαῖς ποιότησε, καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἐκείναις συναπο- 
δεικνύουσε οφυγμούς" κἂν μὲν οὖν αἱ ἐφεξῆς κινήσεις 
ὁμαλὼς προΐενται, οὐδὲν τούτων ἐπισημαίνουσιν ψεώτεροι. 

ιγ. Περὶ διαλείποντος καὶ παρεμπίπτοντος σφυγμοῦ. 

15 Εἰ δέ τι διαλείποιεν μείονα χρόνον μιᾶς κινήσεως ἢ 
μικρῷ πλείονα, ἀπαλλαγοῖεν ἂν ἴσως τοῦ δεινοῦ οἱ τοιού- 

τους σφυγμοὺς ἀτυχήσαντες ὡς δυεῖν ἐφεξῆς κινήσδων 
ἴσον εἶναι χρόνον τὸν τῆς ἀκινησίας, οὐδ᾽ ἂν ποτέ τινα 
διασωϑέντα ϑεάσαιο, καὶ μάλιστα ἢν ἀκμάζων ὃ νοσῶν ἡ. 

0 τοῖς γάρ φοι γέρουσι τάχ᾽ ἂν ποτε καὶ διαφυγεῖν γένηται; 
κατὰ πάντα ἐνδεέστερον ἐνεργούσης αὐτοῖς τῆς φύσεως 
ϑέρμης ὀλιγότητι. εἰ δὲ δὴ παρεμσεέπιτοιεν ἕτεροι, ταῖς 

ἐφεξῆς καὶ ἴσαις κινήσεσι, πολλῷ μὲν ἥττους εἰς κακίαν, 
ἀμείνσυς δὲ τῶν διολειπόντων κριϑεῖεν ἀν. εἰ γὰρ καί 

295 σένα χρείαν ἐλλείπουσων ἀναπληροῦσϑαι σημαίνουσιν, ἀλλὰ 

καὶ ῥώμην ὑσοοφαίνουσι τῆς δυνάμεως, ὥσπερ ἀτονίαν καὶ 
ἀναβολὴν οἱ διαλείποντες τῆς δυνάμεως καὶ ὅσῳ χείρων 
ἀσφυξία λειπόντων σφυγμῶν, τοσούτῳ τούτων ἥττους εἰς 
κακίαν οἱ παρεμπίπτοντες" οἱ δ᾽ ἐκ πολλῶν εἰδῶν σφυγμῶν 

30 διάφορον τὴν ἀνωμαλίαν ποιούμενοι, κατὰ τὰς ἐπικρατείας 
».,» ἢ ᾿ » ω «; , ᾿ αὐτῶν καὶ τὰς ἀποβάσεις σημαίνουσιν. ἕνα δὲ μὴ πανυ. 

ἀσαφῆ τὸν λόγον ποιήσωμεν, ἕκαστον τῶν σφυγμῶν ὁρι- 
σάμενοι, δείξομιέν σοι τὴν ἀπὸ τούτων συναγομένην τῆς 
καρδίας δύναμιν, καὶ τὴν τῆς ϑέρμης αὐξησίν τε καὶ μεί- 

35 ὦσὲν, μοὶ εἴ τις ἔμφραξίς τε καὶ φλεγμονὴ ἐπὶ καιρίοις 

μορίοις εἴη, καὶ ὅπως πέψεις τῶν χυμῶν καὶ πλῆϑος ἐπε- 
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κρατεῖν νομίζονται. οὐδὲν οὖν ἄλλο τοῦ σφυγμοῦ τυγχά- 
γοντος ὡς εἴρηται ἢ κινήσεως τῶν ἀρτηριῶν, ἀπὸ μὲν τῶν 
ἐντὸς εἰς τὸ ἐκτὸς, ὃ δὴ καὶ διαστολὴ. καλεῖται, ἀπὸ δὲ 

τῶν ἐχτὸς εἰς τὸ ἐντός, ὃ συστολο) καλεῖται. χρεία μὲν τῆς 

διαστολῆς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ϑέρμης, ἐπισπᾶσθαι 5 

τοῦ ἐκτὸς ἀέρος πρὸς εὐκρασίαν, τῆς δὲ συστολῆς τοῦ 

ἀπώσασϑαι τὰ λιγνυώδη καὶ καπνώδη περιττώματα. 

δ΄. Περὶ διαφορᾶς ἑκάστου τῶν καὶ εἶδος σφυγμῶν. 

Κἂν μὲν οὖν πολλῷ γε εἴη τὰ τῆς χρείας ἐπείγοντα, 
μέγεθος μὲν πρῶτον, εἶϑ᾽ οὕτως δὲ καὶ τάχος γίνεται τοῖς τὸ 
σφυγμοῖς, καὶ μέγεϑος μὲν διαστολῆς, τῆς εἰς τὰς τρεῖς 

τῶν σφυγμῶν διαστάσεις ἐσιδίδωσι, μῆκος δηλαδὴ καὶ βά- 
ϑὸος καὶ πλάτος" τάχος δέ, τὴν δὲ ὀλίγου χρόνου τῆς δια- 
στολῆς ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἐπὶ τὰ ἐντός, καὶ ἀπὸ τῶν ἐντὸς 

ἐπὶ τὰ ἐκτὸς τῆς συστολῆς ἀποκατάστασιν. ὥσπερ τάναν- 15 
τία τούτων, ὥσπερ τῆς μὲν. κατὼ τὰς τρεῖς διαστάσεις τοῦ 

συμμέτρου ἐλλείπουσα λέγεται. βραδυτὴς μὲν ἡ διὰ πολ- 

λοῦ χρόνου τὴν τῆς ἀρτηρίας κίνησιν ἀποκαϑιστῶσα, σκλη- 

ρὸν δέ, τὸν ἐν τῷ πλήττειν οἱονεὶ ϑλίβοντα τὴν ἀφήν 
φαμεν, ὥσπερ δῆτα καὶ μαλακόν, τὸν οἷον δίυγρον, καὶ 10 
ἡδέως τῇ ἁφὴ προσβάλλοντα" σφοδρὸν δὲ τὸν μετά προσ- 
ηνοῦς ἀφῆς ἀντιβαίνοντα τοῖς ἐπαφω μένοις δακτύλοις" τὸν 
ἐναντίον δὲ τούτω, ἀμυδρὸν φαμεν, τὸν εἴκοντα δηλαδὴ 
ῥᾳδίως τῇ τῶν δακιύλων ἀφῇ, ὥσπερ δὴ καὶ πυκνὸν μέν 
φαμεν τὸν συνεχίζοντα τὸς κινήσεις" ἀραιὸν δέ, τὸν διὰ η5 
χρόνου ταύτας ποιούμενον. 

“ἐ. Περὶ διαφορᾶς συστηματικῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς καϑ' ἕνα 
σφυγμὸν συνισταμένης. 

᾿Ανώμαλον δέ φαμὲν τὸν ἐκ δυεῖν ἢ τριῶν ἢ πλειό-- 
γὼν εἰδῶν σφυγμῶν συγκείμενον, ὁτὲ μὲν καϑ᾽ ἕνα σφυ- 30 
γμὸν τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας συνισταμένης, ὁτὲ δὲ καὶ 
διὰ πλειόνων. καὶ καϑ᾽ ἕνα μὲν σφυγμὸν ἀνωμαλίαν φα- 
μέν, ὁπόταν τῶν τεττάρων ἡμῶν δαχτύλων τοῦ σφυγμοῦ 
ἐφασιτομένων, καϑ'᾽ ἕκαστον δάκτυλον διαφόρως κινουμέ- 
ψγου τοῦ σφυγμοῦ αἰσθανόμεθα, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἀλλοίου 35 

ἣ 



8306 ΙΘΟΑΝΝΙΚ ΑΟΤΌΛΗΙΙ 

μὲν αὐτοῦ αἰσϑανόμεϑα κινουμένου τοῖς δυσὶ δακτύλοις, 
ἀλλοίου δὲ τοῖς ἑτέροις δυσίν, ὥσπερ καὶ ἑτεροίου μὲν τῷ 

ἑνί, ἑτεροίου δ᾽ αὖ τοῖς τρισὶ καὶ ἤτοι κατὰ τὴν ἀπιλῆν 
καὶ προκειμένην ϑέσιν τῶν δακτύλων τῆς τοιαύτης φαινο- 

ὁ μένης ἀνωμαλίας, ἢ κατὰ τὴν τὸ ὑπερβατὸν σχῆμα ϑὲ- 
σιν" οἱ μὲν γὰρ τῶν δακτύλων αἰσθάνονται τῆς ἀρτηρίας 
κινουμένης ταχύτερον, οἱ δὲ βραδύτερον, καὶ οἱ μὲν πυ- 
κνότερον, οἱ δὲ ἀραιότερον, καὶ οἱ μὲν μείζονος αἶσϑά- 
γονται τῆς διαστολῆς, οἱ δὲ μείονος, ὥσπερ καὶ οἱ μὲν 

τὸ σχληροτέρου τοῦδε τοῦ μέρους εἰ τύχοι, οἱ δὲ μαλακωτέ- 

ρου. καὶ ταὔτα φαίνεται ἐπὶ μιᾷ διαστολῇ, μιᾶ τοῦ ὅλου 
σώματος τῆς ἀρτηρίας γινόμενα, μετά τίνος τάξεως ἢ 
ἀταξίας. εἰ μὲν γὰρ καὶ αἱ ἐφεξῆς κινήσεις ὡσαύτως ἔχουσι, 

τάξις τις ὧν ὧδε ῥηθείη. εἰ δ᾽ οὐχ ὡσαύτως, ἀταξία λέγε- 
τό ται. ὡσαύτως δὲ τῇ καϑ᾿ ἕνα σφυγμὸν ἀνωμαλίᾳ, καὶ ἡ 

κατὰ τὴν συστηματικὴν ἀνωμαλίαν διαφορὰ γινομένη φαί- 
γεύαι, ὁτὲ μὲν μείονος ἢ μείζονος φαινομένου, ὁτὲ δὲ τα- 
χυτέρου ἢ βραδυτέρου, ἢ ἄλλως συνισταμένου τοῦ σφυ- 
γμοῦ κατὰ τὰ ἐμφαινόμενα τοῖς σφυγμοῖς εἴδη, τάξιν δὲ 

“0 τίνὼ καὶ ἀταξίαν ἐσοὶ τούτοις τηροῦντος. 

ες΄.. Περὶ τῆς ἐκ τῶν τοιούτων σφυγμῶν διαγνώσεως. 

Καὶ ὃ μὲν σφοδρὸς σφυγμός, ἀχώριστον σημεῖον δώ- 
μῆς ἐμφύτου καὶ ξωτικῆς δυνάμεως" δεύτερος δ᾽ ἐπὶ τούτῳ 
ὃ ταχύς, ὁ δὲ μέγας οὐ πάντοτε. οἱ δὲ ἐναντίοι τούτων, 

“5 ἔμλυσίν τε καὶ ἀδυναμίαν τοῦ ζωτικοῦ σημαίνουσι τόνου, 

ὥστε ἐντεῦϑεν ἐξέσται σοι καὶ τὰς ἐκ τῶν ἀνωμάλων συν- 

ιέναι σφυγμῶν ἀποβάσεις. μεγάλων μὲν γὰρ ἢ σφοδρῶν 
ἢ παχέων ἐπιλρατούντων, ἐρρῶσϑαι ἔτι λέγει στὴν ζωτικὴν 

δύναμιν. βραδέων δ᾽ αὖ τε καὶ μικρῶν καὶ ἀμυδρῶν, κα- 
380 ταλύεσϑαι, ὡς ἐντεῦϑεν ἔχειν σὲ εἰδέναι, ὅπου ἀποπερα- 

τοῦσϑαι τὴν νόσὸν εἶκός. ὅτι δ᾽ ἐπ᾽ ἐμφράξεσε τῶν καὶ- 

ριωτέρων μορίων οἱ ἀνώμαλοε τῶν σφυγμῶν συνίστανται, 
δηλώσουσιν αἱ ἐπὶ τούτοις ἐχκρίσεις, τούτους ἀποκαϑιστώ- 
σαι, ἦν γε νικῴη τὰ τῆς δυνάμεως. τάξις δὲ ἀμείνων ἀτα- 

86 ξίας, μαὶ μάλιστα ἢν νικῷεν οἱ ἀμείνους τῶν σφυγμῶν, 

ἢν δὲ μὴ νικῷεν, αἱ ἀταξίαε ἀμείνους τῶν τάξεων " αἱ μὲν 
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γὰρ τάξεις ἐπιμονήν τινὰ σημαίνουσι" τῆς «φύσεως εἰς 

ἐκεῖνο τὸ εἶδος τῶν σφυγμῶν, διὰ τὸ τὸν λυποῦντα χυ- 

μὸν ἐν οἱωδήποτε μορίῳ ἐστηρίχϑαι, αἱ δ᾽ ἀταξίαι πλά- 
γην τινὰ τῶν ἐνοχλούντων χυμῶν καὶ διαμάχην τῆς δυνά- 
μεως, καὶ διὰ τοῦτο ἄμεινον μὴ δεδεγμένην αὐτὴν φαί- 5 
ψεσϑαι τὸ χείρω τῶν σφυγμῶν, ἢ καταδεδεγμένην ἀνάγκη 
ὄλλυσϑαι. οἵ γε μὴν σκληροὶ σφυγμοί, ἴδιοε τοῦ σώματος 
τῆς ἀρτηρίας τυγχάνοντες, ὁτὲ μὲν ταῖς ἔξωϑεν ξηρότησιν 
ἕπονται, ὁτὲ δὲ καὶ ταῖς ἐντός, ες ἐν ἐχτικοῖς καὶ μα- 

ρασμώδεσε πυρετοῖς, φλεγμοναῖς τε ψευρωδῶν μορίων μά- τὸ 

λισφα, καὶ πυρετοῖς αὐχμώδεσι, καὶ σφοδραῖς πήξεσιν ἐκ 
" ψύξεως. ὥσπερ δὲ τάχος καὶ μέγεϑος διαστολῆς τὴν χρείαν 
σημαίνουσιν, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῆς συστολῆς τὸ αὐτὸ σκό- 

σεδε. εἰ γὰρ δὲ καὶ αὕτη ἐπὶ μέγεθός τὸ καὶ τάχος ἐπιδὲ- 
δοίη, τὴν κατ᾽ αὐτὴν χρείαν σημαίνει, τό,τε σιλῆϑος δη- ιὉ 
λαϑη τῶν ἐπὶ σήψει χυμῶν, καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις τῶν λιγνυω-- 
δῶν περιττωμάτων συμφόρημια. γνοίης δ᾽ ἄν, εἰ μυὴ ἐτέ- 
ρωϑὲεν τὸ τῆς συστολῆς μέγεϑός τ καὶ τάχος, τάς τὲ 
κινήσεις καὶ τοὺς ἐπὶ ταύταις χρόνους τῆς διαστολῆς, τοῖς 

χρόνοις τοῖς ἐπὶ ταῖς δοκούσαις ἠρεμίαις τῆς συστολῆς : 
παραβάλλων. ἐντεῦϑεν δὲ ἄρα ἕξεις ἀφορμὰς εἰδέναι πέ- 
ψεῖς τὲ καὶ ἀπεψίας χυμῶν, καὶ τὰς ἐπὶ ταύταις κρίσεις, 
ὁποῖαι ὧν καὶ ἀποβαῖεν. ἀμέλει καὶ ἐν ταῖς τῶν παροξυ-- 

σμιῶν ἐπισημασίαις, τάχος τε καὶ μέγεϑος αἱ συστολαὶ μᾶλ-- 

[ΞῚ [} 

λον τῶν διαστολῶν σπροσλαμβάνουσιν, ἐπειγομένης οἷον 25 
τῆς ἐπὶ ταῖς συστολαῖς ἐκκριτικῆς δυνάμεως, ἀπώσασϑαι 
ὅσον λιγνυῶδες δηλαδὴ καὶ ἄχρηστον, ὑπὸ τὸ βάϑος ὑπο- 
τρέφεται τοῦ σώματος. ταῦτά τοι καὶ σμικρότεροί τε καὶ 
βραδύτεροι κατὰ τὰς διαστολὰς τότε φαίνονται, μήπεω τῆς 
χρείας ἐπειγούσης. ἀλλ᾽ ἐπειδάν γε τὸ μὲν αἰϑαλῶδές τε 
καὶ λιγνυῶδες διαπνευσθῆ ἐκεῖνο, ἡ δ᾽ ἔμφυτος καὶ φυ- 
σικὴ ἐσαναφϑῇ ϑερμότης, τῆς χρείας ἐπειγούσης ἤδη, μὲ- 

γεϑός τὸ καὶ τάχος ἡ διαστολὴ λαμιβάνει, κολουομένης 
ἤδη τῆς συστολῆς ταχυτῆτος, τότε δὴ καὶ αἱ ἐπιγενόμεναι 
κρίσεις ἀμείνους φαίνονται. αἵ γε μὴν ἠργμέναε γίνεσϑαι, 

᾿πολυχρονιωτέρας τῆς συστολῆς πρὸς τὴν διαστολὴν φαινο-- 
μένης, ἀτελῆ τε καὶ φιλυπόστροφα τοὶ ἀρρωστήματα προ- 

30 

35 
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σημαίνουσιν, ἅτε ὑποτυφομένης ἔτι ἔνδον ἡμιπέπτου τι- 
ψὸς ὕλης. 

ε΄, Περὶ τῶν λοιπῶν καὶ εἶδος καὶ τῆς κατ᾿ αὐτοὺς αἰτέας 

καὶ προγνώσεως, 

5 Εἴ τινος δὲ ἀκούεις κυματώδους τε καὶ σκωληκίζοντος 
καὶ μυρμηκίζοντος σφυγμοῦ, σπασμώδους τε καὶ κλονώ- 
δους, καὶ διίρότου καὶ δορκαδίζοντος, καὶ τούτων τὰς αἷ- 

τίας καὶ διαγνώσεις, ὧδε. μάνϑανε. καὶ δήτω κυματώδης 
μέν, ὑγρᾶς ἐστε καὶ μαλακῆς ἀρτηρίας ἔγγονος ἅμα δυνά- 

10 μιδι καμούσῃ μετρίως. εὑρίσκεται δ᾽ ἐν ὑγροῖς καὶ φλεγμα- 
«ικοῖς πάϑεσιν, ληϑάργοιξ τὲ καὶ ἀφημερινοῖς, ὑδέροις τε 
τοῖς ἀνὰ σάρκας, καὶ μάλιστα, εἰ μὴ διὰ φλεγμονὴν ἢ 
σκίρρον τινὸς σπλάγχνου οἵδε γεγόνασιν. εἰ δέ γε τόνον 
στλείονα καὶ ὕψος ἐπικτήσονται, καὶ ὅσον οὔπω ἐσομένους 

"6 ἱδρῶτας σοι σημανοῦσι, καὶ μάλιστα ἢν πέψεως προηγη- 
σαμένης σημεῖα ὁρῴῃς. εἴρηται δὲ κυματώδης «τῷ οἷον πε-. 

ριγραφάς τινὰς κυμάτων ἐν ταῖς διαστολαῖς ποιεῖσϑαι, 

ὥσπέρ γε καὶ σκωληκίζων, τῷ πολλῷ βραχυτέρας τὰς οἷον 
κυματώδεις διαστολὰς ποιεῖσθαι, σκώληκός τινος ἀπομι- 

30 μούμιενος κίνησιν. οὗτος ἕπεται μὲν ἀρτηριῶν μαλακότησι 

χαὶ ἱκανῶς ἀρρωστία δυνάμεως. συμβαίνει δὲ ἐπὶ λαύραις. 

κενώσεσιν, αἱμορραγίαις τε καὶ διαρροίαις καὶ χολέραις, 

αἱμορροΐσε τε καὶ τῷ καλουμένῳ νρλλδῳρα δῷ » καὶ μο- 
χϑηροῖς δρῶσιν, οὐχ ἧττον δὲ χαὶ τοῖς ὑγρότητι πολλῇ 

5 διασαπεῖσι τὸν πνεύμονα, εἰ μή τις εἴη φλεγμονὴ τὴν ἀρ- 
φηρίαν σκληρύνουσα. Μυρμηκίζοντα δέ φασιν, ἔκ τε τῆς 

μικρότητος καὶ τῆς πυκνότητος τοῦ ζῴου, καὶ τῆς δοκού- 

σῆς τεκμαιρόμενοι ταχυτῆτος. ὅσων δὲ χείρων κυματώδους 
ὃ σκωληκίζων, τοσούτῳ ὁ μυρμνηκίζων τοῦ σκωληκίζοντος, 

30 ἐσχάτην ἀρρωστίαν τοῦ ζωτικοῦ τόνου σημαίνων. ὁ δὲ 
σπασμώδης οὕτω καλούμενος σφυγμός, ταῖς ἐντεταμέναις 

καὶ ὑποκινουμέναις χορδαῖς ἔοικεν, ὥσπερ σπωμένων πρὸς 
φά ἑαυτῶν πέρατα τῶν ἀρτηριῶν. οἵδε δὲ. συνίστανται ἔν 

τε τοῖς σπασμώδεσι πάϑεσι, καὶ, κατὰ τὸς φλεγμονὰς τῶν 

38 νευρωδῶν μορίων. σκληροὶ δὲ οὗτοι, καὶ οὐχὶ μείζους διὰ 

φὴν σκληρότητα, ταχεῖς δὲ καὶ πυκνοί, καὶ μάλισϑ᾽ ὅσον ἑ 
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ἢ χρεία ἐπείγει. πκλονώδης δὲ πέφυκε συνίστασϑαι, ὅταν ἡ 
μὲν ϑύναμις ἔρρωται » ἢ δὲ γε χρεία εἴη ἐπείγουσω, οὐχ᾽ 
ὑπείκει. δὲ ἡ ἀρτηρία διὰ σκληρότητα. χαὶ χρεία μὲν. ἢ 
συλεονεξία ἕπεται ϑερμότητος, ἢ δαπάνῃ τοῦ ψυχικοῦ συν- 
αὔξεται πνεύματος, οὐχ ὑπείκει δὲ ῥᾳδίως τὰ ὄργανα, 5 
ἐμφράξεων καὶ ϑλίψεων καὶ σκληροτήτων ἡγησαμένων." αἵ 
γ8ὲ μὴν σκληρότητες, ἢ φλεγμαινόντων ἢ σκιρρουμένων, ἢ 
φεινομένων τῶν ὀργάνων γίνονται. δίκροτος. δὲ γίνεται, 

ὅταν ἐξορμήσας καὶ βραχύτερον κινηθεὶς ἐπισχεϑῆ μέν, 
αὖϑις δὲ τὸ λεῖπον τῆς κινήσεως ἐκσιεράνῃ. δεῖ γὰρ οὕτω τὸ 
σλήττεσϑαι τὴν ἑφὴν ἐν μιᾷ διαστολῇ, τοῦ κλονώδους 
οὐδὲν πλέον ἔχοντος τοῦ κραδαίνεσϑαι καὶ κατὰ πάντα τὰ 
μόρια διασείεσϑαι. ὁ μέντοι δορκαδίζων κοινωνίαν ἔχων 

ἐν τῷ διχρότῳ κατὰ τὸ δὶς παΐειν, οὐχ ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἷ-- 
φίας συνίσταται, μήτε σκληρότητος οὔσης δργάνων ὧδε, τ5 
μήτε μὴν δυσκρασίας τινὰς ὑποφαίνεται, ἀλλ᾽ ὅταν τῆς 
δυνάμεως ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῇ τὸν οἰχεῖον σωζούσης τόνον, 
ἴσχηταε τῆς κινήσεως ἡ ἀρτηρία διὰ πλῆϑος ἢ ϑλίψιν ἢ 
ἔμφραξιν τῶν ὀργάνων. ἠουχία γὰρ τηφψικαῦτα διακόσετει 

φὴν διαστολήν. ταῦτά τοῖ καὶ ἑαυτὴν οἷον "ἐπισυναξασα, "0 
σφοδροτέραν πολλῷ ποιεῖται τὴν δευτέραν πληγήψ, οἱονεὶ 

τὰ ἅλματα μιμουμένῃ τῶν δορχάδων, αἵ τῷ παύειν δόξαι 
φῆς κινήσεως ἐφάλλονται πολλῷ σφοδρότερον αὖϑις τοῦ 
προτέρου ἅλμιατος. ἼΤους δὲ δὴ μειούρους καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἄν ἔχοις μαϑεῖν τοῦ ὀνόματος, ὅσον δὴ προβαίνουσὶν "εἷς 15 
πέρας αὐτῶν μικχροτέρους φαινομένους, μηκέτι ἐσοτόνως 

ὧδε διαστέλλειν τῆς δυνάμεως τὰς ἀρτηρίας δυναμένης, ὡς 
ἐντεῦϑεν τῆς ἀτονίας τῆς δυνάμεως καταγιγνωσκομένης 

ἤτοι διά τινα δυσχρασίαν, ἢ διὰ πιλῆϑος ἐνοχλούντων. χυ- 
μῶν" ἐν πᾶσι δὲ τοῦτο ἐπίστασϑαν χρή, ὡς τοῦ μὲν ζω- 30 

φικοῦ ἰσχύοντος τόνου, ἀεὶ σφοδρότης ἕπεται τοῖς σφυ-" 

γμοῖς; ἀμυδρότης δὲ μον οι δυνάμεως ἀρρωστίαν: ἃ 

γὰρ ἔξωϑεν αὐτὴν βαρύνει καὶ διακόπτει τὴν δύναμιν, 

φαῦτα ἐν ταῖς καϑ'᾽ ἕνα τε σφυγμὸν κἀν ταῖς συστηματι- 
καῖς καλουμέναις ἀνωμαλίαις, οὐ πάνυ τοι διακόπτει τὸῦ 35 

σφοδροῦ σφυγμοῦ τὴν ἔνδειξιν, κἂν. μὴ ὡσαύτως ἐν᾿ ἀπά--. 
σαῖς φαίνηται ταῖς κινήσεσιν. εἰ μή ποὺ γε τῷ πλήϑει ἢ 

Π. 



9370 ΙΟΆΝΝΙΝ ΑΟΥΌΛΑΒΗ 

τῷ σπιἄχει, ἢ ταῖς ἀξιολόγοις ἐμφράξεσιν, εἰς ἑαυτὴν τὸ πά- 

3ος καφαδεξαμένη, ἡ δύναμις, ἄρρωστος ἤδη γένηται, καὶ 
εἰς. ἀμυδρότητα τὸ πᾶν ἐκτερέψη τῶν σφυγμῶν. τότε γάρ, 
ὡς: ἤδη ἀπαγορευούσης τῆς δυνάμεως, τί ἕτερον ἢ ϑάνα- 
τον δεῖ προσδοκᾷν; σφοδρότης μὲν γὰρ σφυγμοῦ, ἀχώρι- 
Ὅτο»ν σημεῖον δυνάμεως, καὶ ἀμυδρότης μὲν ἀεὶ κακή, 

ὥσπερ καὶ. σφοδρότης πάντοτε ἀγαϑή. δευτέρὰ δὲ μετὰ 

ἀμυδρότητα, βραδυτής, καὶ τρίτη ἡ σμικρότης, εἶτα καὶ 
ἀῤαιότης ἐπὶ πλεῖστον ἐσπιταϑεῖσαι. ἧττον δὲ σφοδρότητος 

49 ἀγαθαὶ ἐπιφαϑεῖσαι, ταχυτὴς σιρῶτον, εἶτα μέγεϑος, εἰ 
“ἢ μετὰ νοοώδους ὑγρότητος εἴη. 

ἡ. Περὶ τῶν κατὰ γένος σφυγμῶν, 

ΕὟΡΕ ὃὲ μιῇ παραβλάπιτῃ ἔν ταῖς διαγνώσεοί τε καὶ 
: ἐξετάσεσι ταῖς δ αὐτῶν ϑεωῤουμένὰς διά τς τὰς ἡλικίας 

15 χαὶ τὰς κράσεις καὶ τινα συνήϑη τὸ καὶ κατὰ φύσιν συν- 
ἀντήματα, παραϑήσομαί σοι καὶ τούτων ὅσα μοι δοκεῖ 
λυσιτελήσειν ἐν τῇ “περὶ αὐτῶν ϑεωρίᾳ. καὶ δῆτα ἴσϑι, ὡς 

ἄνδρες γυναϊχῶν μείζονα πολλῷ καὶ σφοδρότερον καὶ βρα- 

δύσερον ὀλίγον, καὶ ἀραιότερον ἱκανῶς ἔχουσι τὸν σφυ- 
Ὁ γμόν, πῶν οἰκείων διαιτημάτων ἑκάστῳ γένει σωζομένων. 
φῶν γάρ 1οε ἀνδρῶν γυμναστικωτέρων, καὶ ἄλλως φύσει 
ϑερμοτέρων τυγχανόντων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἰσχυροτέρων, 
εἰκὸς. ἐπίιδίδοσϑαι αὐτοῖς, διὰ μὲν τὴν χρείαν εἰς μέγεϑος, 

διὰ "δὲ τὴν ῥώμην εἰς σφοδρότητα τοὺς σφυγμούς. τῶν δὲ 

25 γυναικῶν ψυχροτέρων. οὐσῶν, καὶ ἄλλως οἰκουρουσῶν, ἐκ- 
λελῦσϑαι τὸ τῆς χρείας αὐταῖς εἰκός, συνητονηκέναι. δὲ 
καὶ τὰ τῆς ῥώμης, ὥστε τῆς τε σφοδρότητος καὶ τοῦ μιε-- 

γέϑους λείήεσθαι. ἀλλ᾽ ἐπιειδήπτερ ἔδοξε πλέον τῆς χρείας 
ὧδε λείπεσϑαι τὸ μέγεθος, προστέϑειται αὐταῖς τὸ τάχος 

30 καὶ ἡ πυκνότης. τῶν δὲ φύσει ϑερμοτέρων, μείζονας καὶ 
ὠκυτέρουρ καὶ πολλῷ πυκνοτέρους ἐσόψει τοὺς σφυγμούς, 
οὐ μὲν πολλῷ γε ᾿σφοϑροτέρους. ἐκεῖνω μὲν αὐξηϑέντα. 

χρείαν. εἶχέ φινὼ καὶ ἐπείγουσαν σφοδρότητα. καὶ οὐκ ἦν 
εἰκὸς οὕτως ἐπιδεδωκέναι, ὡς μὴ συναυξανγομένης τῇ ϑερ-, 

35 μότητε τῆς δυνάμεως, ἀλλ᾽ ἐκ συμμεφρίας χυμῶν καὶ κρά-᾿ 
σεων συνισταμένης" οἱ δ᾽ ἰσχνοὶ μείζονα μὲν πολλῷ καὶ 
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ἀραιότερον πολλῷ, σφοδρότερον δὲ ὀλίγῳ τὸν σφυγμὸν 
ἔχουσι. μη διατειχιζούσης γὰρ τῆς πολυσαρκίας τὴν ἀρτη- 
ρίαν, εἴς τὸ μέγεϑος ἡ ἀρτηρία ἐπαίρεται, καὶ ἀριδηλότε-- 

ρον πρὸς τῇ ἀφῇ προσπίττει" καὶ ὡς ἐν τῷδε ἀρχουμένης ὁ 
τῆς χρείας, ἀφαιρεῖταί τι τῆς πυκνότητος αὐτῆς. τοσούτῳ 5 
δὲ δοκεῖ σφοδρότερος ὧδε ὃ 'σφυγμιός, ὅσον Ἂν" γυμνοτέρῳ 

ἢ ἀφῇ πιροσγείτετεε φῇ ἀρτηρίᾳ. 

ιθ΄. Πέρὶ τῶν κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ ὦρας σφυγμῶν. 

οὐ Μσαύτως δὲ τάχιστος ὁ τοῦ παιδίου καὶ νεανίσκου, 
βοαδύτερος δ᾽ ὁ τοῦ γέροντος" οἱ δὲ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν 10 
μεταξύ" πολλῷ δὲ μείζων ἢ κατὰ τὴν ἀραϊιότητα διαφορὰ 
γέροντος πιρὸς παιδίον τῆς κατὰ τάχος. ἐν δὲ τῇ κατὰ 
σφοδρότητα καὶ μέγεϑος διαφορᾷ, μέγιστος μὲν ὡς ἐν 

ἡλικίαις ὁ τῶν ἀκμαξόνφων, ἀμυδρότερος δὲ ὁ τῶν γερόν- 
'ζων, μέσος δ᾽ ἀὐτὼν ὁ τῶν παιδίων βραχύ μείζων, καὶ τ5 

σφοδρότερος μὲν ὁ τῶν ὠκμαζόνφων, ἀμυδρότερος δὲ ὃ 

τῶν γερόντων, μιέσος δ᾽ αὐτῶν ὃ τῶν παιδίων. ἐπεὶ δὲ 

εἴρηΐαι, δ᾽ ἃς μὲν αἰτίας οἱ σρυγροὶ ἠλλοίωνται, καὶ τὰς 

εἰς ἐν ἡλικίαις τῶν ἀνθρώσιων οἶσϑα κρίσεις, εἰκὸς ἐντεῦ- 
ϑὲν στοχαζόμενον, καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ἐξευρίσκειν. κατε 30 

ὃ τὰς ὥρας, ἦρος μὲν τὰ μέσα, μεγίστους καὶ σφοδροφά-- 
ἥοὺς ὡς ἐν΄ ὥραις; «τάχει δὲ καὶ πυχνότητι συμμέτρους. 
ὁσαύτως δὲ καὶ φϑινοπώρου, «αὶ μέσα. ἡνίκα δ᾽ ἐπιλάβοι 
τὸ ϑέρος, ἀμυδροὶ καὶ συχνοὶ καὶ τὰἀχεῖς καὶ σευ κγοὶ γί- 
γονταὶ. τὸ δὲ φϑινόπώρον ποῖόν, ἁπάντων αφαιρεῖται, 5 
μεγέθους, σφοδρότητος, τάχους, ἡιυκνότητος, ὥστε τοῦ 

χειμῶνος ἐπελϑόντος, εἰς μικρότητα καὶ ἀμυδρότητα, καὶ 

᾿δραδύτητα “χαὶ ἀραιότητα φετράφϑαι. ἐπεεὶ δὲ καὶ τὰς 
ὥρας οἶσϑα, ὅπως ἡμεὲὶς ἀλλοιοῦσι ταῖς μεταβολαῖς τῶν 

χράσεων, εἰκός σὲ καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὰς σφυγμῶν ἄνερευ- 30 

γᾷν φὰς αἰτίας, προεκτεϑειμένων σοι τῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀΐ-- 
τιῶν, ὥστε ἐκεῖϑεν δεῖ σὲ τοῦδ ἀφορμὲς λαβόντα, τὸν γοῦν 

γυμνάξειν οὐκ ἄχαρι γυμνάσιον. 

24 
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τ κι Περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὑπνοὺς σφυγμῶν, 

Εἶεν δ᾽ ἂν εἴπερ τε ἄλλο καὶ οἱ ὕπνοι κατὰ φύσιν. 
τρέπουσι δὲ οὗτοι τοὺς σφυγμούς, καὶ ἀρχόμενοι μὲν μι- 
κροτέρους καὶ ἀμυδροτέρους καὶ ἀραιοτέρους ἐργάζονται, 

5 ἐπειδήστερ εἴσω τρέπεται τὸ ϑερμὸν ὧδε, καὶ ἡ δύναμις 
βαρύνεται, καὶ τῷ πλήϑει τῶν τροφῶν ἡἣ φυσικὴ δοκεῖ 
μαραίνεσϑαι ϑέρμη. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, βραδυτῆτα 

μὲν ἐπιτείνουσε καὶ ἀραιότητα, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν τρο-- 
φήν. μείζους δ᾽ εἰς ὕστερον γίνονται καὶ σφοδρότεροι" τῷ 

τὺ μὲν γὰρ ἤδη τενράφϑαι τὸ ζῷον, καὶ περιγενέσϑαι τῆς 
τροφῆς τὴν ϑέρμην, ἀνερρωώσϑη μὲν ἡ δύναμις, ηὔξηται 
δέ πως ἢ ϑερμότης" τῷ δὲ μὴ πάνυ τὴν χρείαν ἐπείγειν, 
καὶ ἄλλως τὸ τὴν συστολὴν ἐπὶ τὸ εἴσω μᾶλλον σπεύδειν, 
ὡς διωθεῖν τὼ περιττὰ τῆς πατεργαζομένης τροφῆς, δοκεῖ. 

15 ἐπιτετάσϑαι τῆς διαστολῆς τὴν βραδυτῆτα καὶ ἀραιότητα. 
χρονίσαντές γε μὴν οἱ ὕπνοι, τρέπουσε μᾶλλον εἰς ἀμυ- 
δρότητα τοὺς σφυγμούς, καὶ εἰκότως. ἐστεὶ γὰρ ἡ ἐστὶ μα- 
κρὸν ἐπὶ τὰ εἴσω τοῦ ϑερμοῦ ῥοπὴ συμπνίγειν εἴωϑε τὸν 
τῆς καρδίας τόνον, οὐκ ἀπεικός, χρονίζοντός τινος ἐν τοῖς 

20 ὕπνοις καὶ τοῦ προσήκοντος πέρα, καὶ αὐτὸν δὴ τὸν τῆς 
καρδίας τῦνον ἐκλύεσθαι. τῶν δ᾽ ἐξ ὕπνου μιετατεετυτωκο- 
τῶν εἰς ἐγρήγορσιν, ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα μεγάλοι καὶ 
σφοδροὶ καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοί, καί τίνα τόνον ἔχοντες οἱ 
σφυγμοί, μετ᾽ ὀλίγον δὲ εἰς συμμετρίαν ἔρχονται. ἐπὶ γὰρ 

25 ταῖς αἰφνιδίοις μεταβολαῖς, καὶ ταῦτα εἰκὸς ουμβαίνειν, 
σᾳολλῆής μὲν ἐξαφϑείσης ἐντὸς τῆς ϑέρμης, πολλῶν δ᾽ ἐν 
φαῖς διόδοις τῶν τε τῆς τροφῆς καὶ τῶν τοῦ πνεύματος 

ἀγγείων τῶν ἀτμῶν ἠϑροισμένων, οὖς ἐν ταῖς βιαίαις καὶ 
ἀϑρόαις κινήσεσιν ἴσμεν ἐξωϑουμένους ῥᾳδίως. ταῦτά τοι 

ϑυφρῦ μὲν ϑερμοῦ ηὐξημένου; τῆς δὲ δυνάμεως ἀναρρω- 
σϑείσης, τοιοῦτοι κατὰ τὰς ἐξ ὕτινων ἐγρηγόρσεις, γίνονται 
οἱ “σφυγμοί, καὶ μικρόν τι διαμείναντες, ἐπὶ τὸ σύμμε- 
τρόν τε καὶ κατὰ φύσιν αὖϑις τρέπονται. ) 

͵ 

κα΄. Περὶ τῶν κατὰ τὰ γυμνάσια καὶ λουτρὰ σφυγμῶν! 

36 Τυμνάσια δὲ μέχρε μὲν τοῦ μετρίου μεγάλους καὶ 

σφοδροὺς καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς ἐργάζονται. πολλὰ δὲ καὶ 
͵ 



ὈῈ: ὨΠΙΑΘΟΝΟΒῚ Π18.1. 379 

ὑπὲρ τὴν δύναμιν τοῦ πονοῦντος, μικροὺς καὶ ἀμυδροὺς 
καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς ἐσχάτως. τὰ μὲν γὰρ πρῶτα, σῇ 
φε τοῦ πνεύματος δαπάνῃ .. καὶ τῇ τῆς ϑέρμης αὐξήσει, 
μεγάλοι τε καὶ ταχεῖς, καὶ πυκνότητα ἴσχει, σφοδρότητα 
δὲ τῇ τῆς δυνάμεως διεγέρσει᾽' τὰ δὲ δεύτερα, τῇ ἐπὶ 9 

σιλέον τοῦ ϑερμοῦ διαφορήσει, καὶ τῇ τῆς δυνάμεως ἐκλύ-- 
σει, ἀμυδρούς τε καὶ μικροὺς ἀπογεννᾷ τοὺς σφυγμιούς. 
λουτρὰ δὲ ϑερμὰ μέν, μεγάλους καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς 
καὶ βραχὺ σφοδροφέρους, ἔστ᾽ ὧν ἢ σύμμετρα. τὰ δ᾽ ἄμε- 
τρα, μικροὺς καὶ ἀμυδρούς, ὠκεῖς δέ τι καὶ πυκνούς. δἶ τὸ 

δὲ μὴ ἐν τούτῳ παύσαιντο, μικροὺς καὶ ἀμυδρουὺς καὶ 

βραδεῖς καὶ ἀραιούς. ψυχρὰ δὲ λουτρὰ παραχρῆμα μὲν 

μικροὺς καὶ ἀμυδροτέρους καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιούς, ὕστε-: 
ρον δὲ ναρκάσαντα μὲν. καὶ ψύξαντα, μικροὺς καὶ ἀμυ- 
δροὺς καὶ βραδεῖς. ἐκϑερμάναντα δὲ καὶ ῥώσαντω, μεγά-- ι15 
λους τε καὶ σφοδρούς, τάχει δὲ καὶ σφοδρότητι συμμέτρους. 
σιτία δὲ τὰ μὲν στολλά, ὥστε βαρύναι τὴν δύναμιν, ἀνω- 
μάλους καὶ ἀτάκτους τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζονται. τὰ δὲ 

σύμμετρα μεγάλους καὶ σφοδροες καὶ ταχεῖς καὶ πυκνούς. 
τὰ δὲ ἐλάττω ἢ ὥστε τρέφειν αὐτάρκως, ὁμοίως τοῖς συμι-- ὁ 

μέτροις, ἄλλ᾽ ἐλάντονά τε τὴν τροπὴν ἐργάζεται καὶ μέχρι 
χρόγου βραχέος. 

χβ. Περὶ τῶν κατὰ τὸν οἶνον καὶ τὰς λοιπὰς τροφὰς σφυγμῶν. 

Οἷἴνος δὲ τὰ μὲν ἄλλα πιαρασιλησίως σιτίοις τρέπει 

τοὺς σφυγμούς, διαφέρει δὲ τῷ τε παραχρῆμα τὴν τροφὴν 25 

ἐργάζεσϑαι, καὶ προτέραν φὴν ἀπ᾿ οἴνου παύεσϑαι τῆς ἀπὸ 

σιτίων, καὶ τὸ τάχος ἐπαύξειν καὶ τὸ μέγεϑος, ἥστερ τὴν 

παῤφνι νῥῃ καὶ πυκνότητα. σχεδὸν γὰρ ὅσῳ σφοδροτέραν 

καὶ διαρκεστέραν ἰσχὺν ἡ σύμμετρος τροφὴ σταρέχει τοῖς 

σφυγμοῖς, τοσούτῳ τὸ μέγεϑος αὐτῶν ὁ οἶνος ἐξαίρει. Ὁ 

χγ. Περὶ τῶν κατὰ τὰ ψυχικὰ πάϑη σφυγμῶν. 

δονῆς δὲ, μέγας καὶ ἀραιὸς καὶ βραδύς, οὐ μὴν 

σφοδρότητι διάφορος. διαχεῖται γὰρ ἡ ϑέρμη εἰς ἅπαν «τὸ 

σώμα, καὶ ἡ εἰς τὰ ἐκτὸς αὐτοῦ κρατεῖ κίνησις, ὥσσιερ καὶ 

“οἷς λυπουμένοις ἐντός. λύπης δὲ, “πρὸς καὶ βραδὺς καὶ 3» 



, 
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2 Βε ᾿ “ - «ς , ῃ ᾿ “-“ , 

ἀραιῦς. φόβου δὲ τοῦ μὲν ὑπογύου καὶ σφοδροῦ, ταχὺς 
καὶ ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος, τοῦ δὲ ἤδη κεχρονισμένου, 
οἷον ὁ τῆς λύπης. 

κῦ, Περὶ τῶν κατὰ τὰς ὀδύνας καὶ φλεγμονὰς σφυγμῶν. 

6 δδλγημα δὲ σφοδρὸν ἢ ἐν καιρίοις μορίοις ἀρχόμενον 
μέν, μείζονω καὶ σφοδρότερον καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότε- 
ρον τὸν σφυγμὸν ἐργάζεται. αὐξηϑὲν δέ, ὡς ἀδικεῖν ἤδη 
τὸν ζωτικὸν τόνον, μικρότερον καὶ ἀμυδρότερον καὶ τα- 

χὺν καὶ πυχϑόν. τὸ δὲ ἤδη διαλύον τὴν δύναμιν, εἰς ἀμυ-- 
10 δρότητα καὶ μικρότητα καὶ τάχους ψευδῆ φαντασίαν καὶ 
ὑπερβάλλουσαν πυκνότητα, τὴν τροπὴν. ἐργάζεται. φλε-- 
γμονῆς δὲ ἁπάσης ὁ μὲν. κοινὸς οἷον ἐμπρίων ἐστίν, ὡς 
δοκεῖν, τὸ μὲν τοι διεοτάλθαι τῆς ἀρτηρίας, τὸ δέ, μή, 

σκληροτέρας φαινομένης δηλογότε αὐτῆς. ἔχει δὲ τέ καὶ 

15 κλονῶδες ὁ σφυγμὸς οὗτος,, καὶ ταχὺς μέν ἐστε καὶ πυ- 
κψός, οὐκ ἀεὶ δὲ μέγας, καὶ ἀρχόμενος μέν, μείζων. τοῦ 
κατὰ φύσιν, καὶ σφοδρότερος, καὶ ὠκύτερος καὶ πιυκνότε-- 
ρος, αὐξανομένης δ᾽ ἔτι, ταῦτα προσαύξει πάντα, καὶ σα- 

φῶς σκληρότερός ἐστι καὶ κλονωδέστερος. τῆς δ᾽ ἀκμαζού-- 
0 σῆής,,; σκληρύτερος μὲν καὶ κλονωδέσφερος, οὐ μὴν πυκνό- 

φερος γίνεται καὶ ταχύς. εἰ δ᾽ ἱκανῶς χρονίζοι, καὶ ἤδη 
σκληρύνοιτο σκιρρωδώς, τοῖς εἰρημένοις ἰσχνότης σφυγμοῦ 

καὶ πυννότης προσγίνεται. ταῦτα ἐπὶ τὸν στῆς ἐν ὅλῳ τῷ 
ζῴῳ, τρεπούσης φλεγμονῆς σφυγμόν, διὰ μέγεϑος ἢ διὰ 

25 τὸ καίριοψ τοῦ μέρους, ἐν ᾧ συνέστη. 

κε. ΜΠέρὶ τῶν κατὰ τὰς διαφορὰς τῶν μορίων ἀλλοιουμένων σφυγμῶν. 

᾿Επιτείνεται. δὲ καὶ ἀνίεται τῶν εἰρημένων. ἕκαστον 
τὸ ποσὸν τῆς φλεγμονῆς καὶ παρὰ στὴν αὐτοῦ τοῦ φλε- 
γμήναντος ὀργάνου φύσιν. τὰ μὲν γὰρ νευρωδέστερα μέρη, 

30 σχληροτέρους ἐργάζεται καὶ μικροτέρους καὶ μᾶλλον ἐμ- 

πιρίοντας, τὰ δὲ φλεβωδέστερα καὶ ἀρτηριωδέστερα, τοὺς 
ἐναντίους. αὐτῶν δὲ τούτων μείζων, ὁ ἐν ἀρτηριώδεσι, καὶ 
ῥᾳδίως ὠνώμαλος καὶ ἄτακτος γινόμενος. δῆλον οὖν ἤδη 
καὶ ὃ τῶν τὸ ἡπὰρ φλεγμαινόντων σφυγμός, ὁποῖος ἔσται, 

καὶ ὁ τῶν τὸν σπλῆνα καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, κῶλον τε 
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καὶ γαστέρα, καὶ ὁ τῶν πλευριτικῶν καὶ περιπενευμονικῶν, 
καὶ πάντων ἁπλῶς, ὧν τῇ τοῦ μέρους φλεγμονῇ τιυρετὸς 
ἕπεται. καὶ τὸ μὲν αἰσϑητικώτερα μέρη διὰ τὰς ὀδύνας 
«ρέπϑι τοὺς σφυγμούς, τὰ δ᾽ ἀναισϑητότερα, κατὰ τὴν 
διάϑεσιν μύνην. ἀλλ᾽ ἐπειδή σοι καὶ τὴν περὶ τῶν σφύ- 5 

γμῶν, ὡς οἷόν τὸ διὰ βραχέων ἐξεϑέμεϑα μέϑοδον, ἔχοις 
γὰρ ἂν ἐντοῦϑεν καὶ τὰ μὴ ῥηθέντα συνιδεῖν, ἀγχίνους 
ὧν καὶ περὶ τοιαύτην ϑεωρίαν δειχνύμενος σχετικῶς, δέον, 

ἂν εἴη ἐπιϑεῖναί σοι μετὰ τοῦτο τὸν περὶ τῶν οὔρων λό- 
γον, τὰ μέγιστά σοι συνοίσοντα. “10 

κε΄. Περὶ τῶν ἀπὸ τῶν οὔρων σημαινομένων. 

᾿Επειδὴ γὰρ τὸ μὲν ἧσταρ δέδεικται ὄργανον αἱματώ- 
σεως, ὡς ἐκ πηγῆς δ᾽ αὐτοῦ οἷά τινες ὀχετοὶ τὸ τῶν φλε-- 
βῶν γένος κατακερματίζουσιν εἰς ἅπαν τὸ ξῴον τὸ αἷμα, 

περιήϑημα δὲ αἵματος τὸ οὖρον πέφυκεν, εἰκότως ὧν τος ι- 
ἐκεῖ που γενομένας πέψεις καταγνοίης καὶ ἀπεψίας, ἐν- 

δείας τε καὶ πλεονασμοὺς καὶ δυσκρασίας καὶ ἐπικρατείας 

χυμῶν, σήψεις τὸ καὶ διαφϑορὰς καὶ πᾶν ὅ,τι περὶ τὸ 
ἧπαρ καὶ τὸ φλεβῶδες γένος συνίστασϑαι πέφυκεν, οὐχ 

ἧττον δὲ καὶ ὅσα τῇ κοινωνίᾳ τούτου γνωρίζεται. ὥσπερ Ὁ 
γὰρ αἱ τῶν ἀρτηριῶν κινήσεις τὰς τῆς καρδίας αὐτῆς δια- 
ϑέσεις, καὶ τὰς ἀφ᾽ ἑτέρων προπεπονϑότων ταύτης δεῦυ-- 
τέρας διαϑέσεις ἐσήμαινον. οὐ γὰρ ὧν μεταβληϑεῖεν αἱ 
ἀρτηρίαι, μὴ πρότερον τῆς καρδίας μεταβληϑείσης" οὕτω 
δὴ καὶ τὼ οὖρα. πρώτως μὲν τὰς καϑ' ἡἧττάρ τε καὶ φλέ-- 55 
βας διαϑέσεις καὶ τὰς κατ᾽ αὐτὰς πέψεις σημαίνουσι. τῇ 

κοινωνίᾳ δὲ καὶ συμπαϑείᾳ, οὐκ ὀλίγαι διαϑέσδις καὶ ἑτέ- 
ρων μορίων ὀργανικῶν, ὧδε διαφαίνονται, ἰδίᾳ δὲ τὰ ἥσεα- 

τος πάϑη. 

»ξ. Περὶ τῶν τοῦ ἥπατος παϑῶν. : τ δὴ 

“Ρητέον δὲ περὶ τούτου πρότερον. τὰ μὲν πρῶτα καὶ 
χοινὰ τοῖς ἄλλοις, δυσκρασίαε καὶ ἐμφράξεις τῶν σεύρων, 

ἀπό τινων ἐνσχηψάντων χυμῶν, καὶ ἐμπψευματώσειρ, φλε-- 

γμοναὶ τὸ καὶ σκίρροι μετὰ φλεγμονῆς, τὼ μέγιστα. λυ- 
μαινόμενοι" τὼ δὲ ἴδια, ἴκτεροι καὶ εἴ τε ἕτερον περί «ὴν 35 
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χοληδόχον κύστιν γινόμενον, ὥσπερ ἡ ἡπατίτις, καὶ αὐτὴ 

τοῖς “πολλοῖς δυσεντερία ἡπατνίτις καλουμένη, καὶ προσέτι 

ὃ διαβήτης, ὃς καὶ εἰς οὖρα διάρροια λέγεται. κἂν συν- 
ἐσρικοινωνῶσι τῷ ἥπατε τοῦ πάϑους οἱ νεφροί, καὶ ψύξις 

5 μὲν τοῦ ἥπατος, ἀσϑενεστέραν τὴν ἐξαιμάτωσιν ἂν σπα- 
ρασχευάσειεν, ὑφ᾽ οὗ αἱ ὑδαλεώδεις ἕξεις τε καὶ καχεκτικαὶ 
γίνονται, ϑέρμη δὲ πλεονεκτήσασα, ἤδη πυρετοὺς ἐγείρει, 
καὶ τὴν ἐν αὐτῇ χολὴν ἐκκαίει, κὧν μὲν ἄνω. ἢ κάξω φέ- 
θοίτο αὕτη, ῥᾷόν τὲ ὃ κάμνων ἀπαλλάττεται, καὶ οὐδεὶς 

10 ἐσύστερον ἀπαντᾷ κίνδυνος. ἦν δ᾽ εἰς αὐτὰ κίνδυνος φλέ- 
βὰς τὲ καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ δέρματος ἀναχυϑῇ, ἴκσερος 
μὲν τοδὶ τὸ πάϑὸς λέγεται. “ρίψεται δέ, ἐπὶ προηγησαμέ- 
ψαις πέψεσιν. ἢν μὲν γὰρ ὦσι πέψεις προηγησάμεναι, τὸ 
συλέον “λόγῳ κρίσεως ταῦτα γίνεται. εἰ δ᾽ οὖν, ἤτοι πλήϑει 

16 ἐκνικήσας ὁ χυμὸς καὶ βαρύνας ἴσχυσεν, ἢ τῆς καϑεκτικῆς 
δυνάμεως ἠτονηκυίας, ἡ τῆς χολῆς ἀνάχυσις σύμβολον. 
κἂν μὲν οὖν ἐπιπρατοῦσα ἔτε ἡ φυσικὴ τελοίη δύναμις, 
ἐλσὶς τοῦ πάϑους ἀπαλλαγῆναι. τὸν κάμνοντα. δὲ δ᾽ ὡς 
ἠτονηκυία καὶ αὕτη φαίνεται, τί χρὴ προσδοκᾷν ἢ τὰ 

20 χείρεστα : “ἐνίοις γε μὴν ὁ τοιοῦτος ὑπεραυξηϑεὶς χυμὸς 
διά τινα εἰς τοῦτο συντελοῦσαν δίαιταν, καὶ μὴ τὴν κατὰ 
φύσιν εὐθυποῤήσας ἔξοδον, ὡσαύτως τὸν ἄνευ ἐπιδήλου 
σιυρετοῦ ἐπάγει ἴκτερον, ὃς δὴ καὶ ῥᾷόν τε καὶ ἀκινδύνως 
λύεται, καλῶς τοῦ ἀνθρώπου διαιτηϑέντος. ἤν γε μὴν εἰς 

25 φλεγμονὴν τὸ ἧπαρ παρατραπείη, τῶν μὲν κυρτῶν αὐτοῦ 
τὸ πάϑος καταδεδεγμένων, βηχία μᾶλλον ἐρεϑίζουσι ξηρά, 
καὶ πλείων ὧδε ϑέρμης αἴσϑησις, ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ ὀδύνης. 
φῶν δὲ σιμῶν τοῦ ἥπατος φλεγμαινόντων, μᾶλλον ὧδε 
ἔμετοι ἐρεϑίζουσι, φλεγμάτιά τινὰ μετὰ χολῆς τὸ πρότερον 

30 ἀνάγοντες ἐς ὕστερον δέ, ὅ,τε καὶ λόγου ἄξιον, καὶ σιολλῷ 
ἧττον οἵδε τῶν προτέρων; διψώδεις. εἰς σκίρρον δὲ τῆς 

φλεγμονῆς τραστείσης, βραχεῖαί τινες ἐλπίδες σωτηρίας, 
κἂν μὴ τάχιον ὁ ϑάνατος αὐτοῖς ἐπιγένηται. φϑάσαν γὰρ 
ἤδη σκιρρωϑῆναι τὸ ἧπαρ, τὸ μὲν εἰς ὑγίειαν ἐπανελθεῖν, 

35 τῶν ϑυσχεροστάτων τῇ φύσει δοκεῖ, αἱμάτωσιν δ᾽ ἀγαϑὴν 
ἀφ᾽ οὕτω καιρίου μορίου καμιόντος οὐκ ἔστι γενέσϑαι. λεί-- - 
σύδτας τοίνυν, ὑδαλέου τοῦ αἵματος καὶ ἀτελοῦς γενομέ- 
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γου, ὑπὸ τοιούτου μὲν ἀναφερομένου δῆϑεν, τρέφεσϑαι 
τὸ σῶμα, ὑδέρους δ᾽ ὧδε τοὺς ἀνὰ σάρκα μᾶλλον ἀποτε- 
λεῖσϑαι, ἀναδιδομένου μέν, μὴ προσφυομένου δὲ τοῦ μο- 

χϑηροῦ τούτου καὶ ὑδαροῦς αἵματος, ὥστε καὶ τῶν ἄλλων 

μᾶλλον τούτους ὡς ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας συστάντας, 5 
οἴεσϑαι δεῖν ἀψύχκτους ὑδέρους" ἐμφράξεις δὲ οὐκ ἀγέν- 

γνεῖς φοῦ ἥπατος διά τινας ἐκεῖ ἐπιρρυέντας χυμούς, καὶὲ 
εύσεις τῶν πόρων διά τινας ἡγησαμένας ξηρότητας, τὰὼ 
μὲν πρῶτα τὲς ἀναδόσεις ἐλλιπεῖς ποιοῦσιν. ἐς ὕστερον δὲ 
καὶ μᾶλλον αἱ ἐμφράξεις εἰς σκιρρώδεις διαϑέσεις καϑι-- τὸ 
στῶσι τὸ σπλάγχνον. Τὰ παραπλήσια δὲ καὶ ὁ σπλὴν 
στάσχων, ἧττον τῶν προτέρων βαρύνει καὶ λυπεῖ τὸν σπά- 

σχοντα. καὶ ἄμεινον οἱ τοῖς τούτου πάϑεσιν ὁλόψνφες 

ἀπαλλάσσονται. ὑπεραυξηϑέντων δὲ τῶν κατ᾽ αὐτὸν πα-͵ 

ϑῶν, τότε ἧπαρ ἀὠντιπαρακείμενον, τῆς ἐξ αὐτοῦ μετα- τ5 

λαμβάνει κακίας, καὶ τῷ χρόνῳ εἰς αὐτὸ τὸ ἧπαρ τὰ τοῦ 
κινδύνου περιΐσταται. ὁποῖον δὲ κατὰ τὸ ἧπαρ ὁ ἴκτερος 
εἴρηται συμβαίνειν, π“΄ἀαρατιλήσιός τις καὶ ὁ ἐπὶ τοῦ σπλη- 
γὸς παϑόντος, μελαντέρου τοῦ χρώματος φαινομένου, γί- 

γεται, τοῦ ἐν αὐτῷ ἀναχεομένου χυμοῦ καϑ᾽ ὅλου τοῦ 30 
σώματος, μὴ τυχόντος δὲ οἰκείου τοῦ πάϑους ὀνόματος" 
οἱ μὲν οὖν αὐτῶν πρός τι ὕπωχρον, οἱ δὲ πρὸς τὸ χλω-- 
ροόν, ἄλλοι δὲ πρὸς τὸ σιδλιδνοὸν ἢ μελάντερον τρέπονται, 
κατὰ τὴν τοῦ τυχόντος χυμοῦ χροιὰν καὶ ποιότητα. πάν- 
τες δ᾽ ἕτεροι τῶν ἰχτεριώντων φαίνονται, καὶ τὸν γοῦν 5 
ἐπιστήσας ἐπὶ διαφόροις σπληνώδεσιν ἀνθρώποις, εἴσῃ τὰ 
λεγόμενα. καὶ ταῦτα μὲν οὕτω. νυνὶ δ᾽ ἐπανιτέον ἐπὶ τὰ 
σρότερα. ' 

κη. Περὶ τῆς κατὰ τὸ ἧπαρ οἰκονομίας τῆς τροφῆς. 

Καὶ δὴ τοῦ ἥπατος διὰ τῶν ἐξ αὐτοῦ καϑηκουσῶν 30 

ἐπί τε τὴν γππκέρο καὶ τὰ ἔντερα φλεβῶν, ἐπισπωμένου 

τε καὶ οἱονεὶ βδάλλοντος, ὅσον ἐν αὐτοῖς χυμῶϑες καὶ εὖὔ-- 

χρήστον, δευτέρα τις αὖϑις παρὰ τὰ κοῖλα γίνεται τοῦ 
ἥπατος διάκρισις" τὸ μὲν γὰρ οἷον ἄνϑος καὶ κουφότερον, 
τῆς ἐπὶ τὰ κυρτὰ τοῦ ἥπατος ἐπισπωμένης κύστεως, ἣν 35 

δὴ) καὶ χοληδόχον φαμιέν. ὅσον δὲ τρυγῶδές τὸ καὶ δυσδιεξ-- 



35. 6,Ὰπ ΙΌΑΝΝΙΒ ΑΟΊΤΌΔΕΙ,. 

ἱἑπητον, ἀνθϑέλκει τε καὶ ἀνιμᾶται ὁ σπλήν. το δ᾽ ἀκραι- 
φνὲς καὶ εἰς τροφὴν λοτὸν ἐπιτήδειον, ἔτε συνημμένον 
ὃν τῷ ὀρρώδει τούτῳ χυμῷ, διὰ τῶν κοίλων. ἐπὲ τὰ κυρτὰ 
τοῦ ἥπατος, ὥσπερ προοδοποιῷ αὐτῷ δὴ χρώμενον τῷ 

φὐρρῷ, ἐπεὶ μηδ᾽ ἄλλως ἐνὸν ἐφαίνετο τὸ αἷμα διὰ στενῶν 
καὶ δυσδιεξιτήτων πόρων καὶ φλεβῶν χωρεῖν, παχύ τὲ 
ἱκανῶς ὃν καὶ στάσιμον, ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ τὸ κυρτὰ χωρῆσαν 
ἤδη καὶ τῆς κοίλης φλεβὸς ἁψάμενον, κατὰ μὲν τὴν λαμ- 

βδοειδῇ διασχιξόμενον ἐκεῖ ποὺ παρακϑεμιένηνι » καὶ συν- 
10 ὁπισπω μένων τὸν ὀρρὸν τῶν μοφρὼν, φὸ μὲν ἐπὶ τὰ κάτω 

᾿ χωροῖ τοῦ σώματος ϑρέψον, τὸ δ᾽ αὖ ἐκεῖϑεν εἰς φὴν παρ- 

δίαν φέρεται, χαὶ ὡς ἐκ πηγῆς ἑτέρας ἐπὲ τὰ λοιπὰ τοῦ 
σώματος χωρεῖ μέλη καὶ μέρη. οὐδὲν οὖν ἀπεικὸς ἀφ᾽ 

οὕτω χρονίσαντος καὶ συνδιατρίψαντος τῷ αἵματε χυμοῦ 

15 σφολλά τινὰ καταμανϑάνειν, ὥσπερ ἔκ τερὸος ἡμῖν σπου-- 
δαζομένου χωρίου ἀψευδοῦς τινος ἐπανιόντος ἀγγέλου. εἰ 
δὲ καὶ τούτου πλέον παραμείνας ἕτερος ἐπανήξει ἄγγελος, 

ὑπ’ αὐτὴν δηλαδὴ τὴν τοῦ αἵματος εἰς τὸ ἑξῆς μεταβο-- 
λήν, ὅ δὴ καὶ ὑπόστασιν ἐν οὔροις φαμέν, ὀλίγα ἂν ἴσως 

"οφῶν ἐπὶ ταῖς πέψεσι γενομένων λάϑῃ τὸν τοῖς γεγραμμένοις 

σιροσέχοντα τὸν νοῦν. καὶ τοίνυν ὥσπερ ἀπὸ τινος κανό- 
ψος τοῦ συμμέτρου οὔρου τῆς ὑποϑέσεως ἡμμένοι, οὕτω. 
καὶ ἐπὶ τὰ πόρρω φτοῦ συμμέτρου τε καὶ κατὰ φύσιν χω- 
ρῶμεν. 

᾽ ΕῪ - , , ᾿ ΕἾ 
45 κθ΄, ἹΕερὺ τοῦ συμμέτρου καὶ κατὰ φύσιν: οὔρου. 

Οὖρον τοίνυν ἄριστον τῷ κατὰὼ πάντα συμμέτρῳ ἀν- 
ϑρώπῳ, ὑπόξανϑον ἢ ὑπόπυρρον, καὶ τῇ συστάσει σύμι-- 
μιξερον, ἀναλόγως ἔχον καὶ τὸ ποσὸν φτοῦ πινομένου, 
ὑπόστασίς τὲ τούτῳ λευχὴ καὶ λεία καὶ ὁμαλή: οὗτος ὁ 

80 καγῶὼν τῆς ϑεωρίας νῦν προκείσϑω τῶν οὔρων. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

περὶ ποσοῦ καὶ χρώματος καὶ συστάσεως καὶ παρυφιστα- 

μένου ὑφηγεῖται ὁ ὅρος, χρεῶν πιερὶ ἑχάστου, φάναε πλα-- 
τύτερον, καὶ δὴ περὶ χρωμάτων ῥητέον πρότερον. 



δι ὑπυσααομειν. τῷ ἜΠΏΣΣΗ 

9Ὲ ΡΙΑΟΝΟΒΕῈ Π18. 1. ἐγ τς 

λ΄ Περὶ τῶν κατὰ τὰ οὖρα χρωμάτων καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν διαγνώσεως, 
- ͵ - " 

“΄ Πολυειδῶς οὖν ὑποχρωννυμένων τῶν οὔρων, διά τε 
τοὺς χυμοὺς αὐτοὺς καὶ τὰς ἐπισιλοκὰς αὐτῶν καὶ τὰς 

διαφόρους πέψεις, ἕν σοι διὰ πάντων ἐν μνήμῃ ἔστω, ὡς 
ὅσα ἄν ἐγγύτερον τοῦ κατὰ φύσιν ἦ, ἐκεῖνα οἴου καὶ 9 
ἀσφαλέστερα, συνεξωκολουϑοῦντα δηλαδὴ τοῖς υὑγιεινοῖς. 

μὴ μόνον χρώμασιν, ἀλλὰ καὶ συστάσει, καὶ παρυφιστα-- 
μένοις συμμέτροις. εἰ γὰρ ἄλλως πολλῷ ταῦτα λείποιτο,. 
μόνοις χρώμασιν οὐ δεῖ πιστεύειν. καὶ δὴ τὰ μὲν ἀπὸ 

φοῦ συμμέτρου ἐπὶ. τὸ ὑφειμένον χωροῦντα τοῦ χρώμα- τὸ 
τος, ὠχρὰ καὶ ὕπωχρα ἂν εἴη, χαροπιά τε καὶ λευκά, οἷον 
τὰ ὑδατώδη καὶ γαλαχτώδῃ, ἃ δὴ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ 
ἧστον. τὴν διαμαρτίαν ἐπισημαίνει τῆς πέψεως" ὠχρὰ μὲν 

γὰρ ἧττον διαπεφευγέναι δηλοῖ τὴν πέψιν, μᾶλλον δὲ τὰ 

ὕσωχρα, ἐφεξῆς δὲ τούτοις τὰ χαροπά. τὰ δὲ γε λευκὰ καὶ ι5 
οἷον ὑδατώδη, μικροῦ δεῖν μηδ᾽ ἐγχειρῆσαι δηλοῖ τὴν φύ-- 

ἣ - ᾿ » “ -» , 

σιν τῇ πέψει τῶν χυμών. καὶ ταῦτα μὲν ἐπικρατουσῆς 
᾿ " , » ᾿ , ΕἾ , δὶ πὰ , δ τὰ 
γίνεται ψύξεως ἤτοι. διὰ κρᾶσιν ἢ δίαιταν ἢ ἡλικίαν. ἤ. ἐπὶ 

ψυχρὸν ἀρρωστημα" ἐσϑ᾽ ὅτε γε μὴν ἐπὶ φρενίτισιν ὁλε- 
ϑοίαις, καὶ λοιμωδεσί τισιν ὠἀρρωστήμασε, καὶ ἀξιολόγοις Ὁ 
τισὶν ἐμφράξεσι, λευκά τισιν ἐπιφαίνεταε οὖρα, καὶ τὰ 

μὲν ὡς ἄνω. τρέχοντος τοῦ χρωννύντος χυμοῦ, τὰ δ᾽ ὡς 
διυλιζόμενα. ἐκεῖνα δ᾽ ὡς ἐπ ὠμοτέροις λέγομεν συνί- 
στασϑαι χυμοῖς, συσσατσιεῖσε καὶ μηκέτι διαχριϑεῖσε συν-- 

αναφαινόμιενα" οἷς δεῖ σὲ π:αρηκολουϑηκότα μῇ κατὸὼ τοὺς 25 

πολλοὺς ἀπατᾶσϑαι. καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τὸ λευκὸν ἀπὸ τοῦ 
συμμέτρου ἀποχωροῦντα οὖρα, τοιαῦτα ὧν εἴῃ, καὶ. διὰ 
φοιαύτης γένοιτ᾽ ἂν αἰτίας. ἃ δ᾽ ἐπὶ τὸ πλέον τῆς βαφῆς 
χωρεῖ, πρῶτα μὲν ἂν εἴη πυρρά τε χαὶ ξανϑά, ἐφεξῆς δὲ 

ὑπέρυϑρά τε καὶ ἐρυϑρώ, εἶτα οἰνωσπά τε καὶ κυανά, χλωρά 30 

φξ ἐπὶ τούτοις καὶ πελιδνά, εἶϑ᾽ οὕτως μέλανα. καὶ τὰ 
μὲν πυρρὰ τε καὶ ξανϑώ, γένοιτ᾽ ἂν καὶ διά τινὰ μέτριον 

σευρετόν, καὶ οἷοι οἱ ἐφήμεροι, καὶ διὰ κόπον τὸ καὶ ἀγρυ- 
σνίαν καὶ ϑεομοτέραν δίαιταν, καὶ ὅντε ἂν τοιοῦτον. λογί- 

σαιο, μετρίως τὴν ϑέρμην ἐπιτεῖναι δυνάμενον" ὑπέρυ- 35 
ϑρα δὲ καὶ ἐρυϑρὼ «ἱ ἄν ἕτερον ὑποδείξαιεν, ἢ ϑέρμην 

ἤτοι οὖσαν ἢ ὅσον οὔπω ἐσομένην, ἐπὶ πλήϑει μήπω κα- 
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λῶς κατεργασϑέντος αἵματος. ἐντεῦϑεν δὲ ἄρα τοὺς συν- 
ὄχους φασὶ 'τῶν -τυρετῶν τὰς ἀφορμὰς λαμβάνειν. τά γε 
μὴν οἰνωσιά τε καὶ κυανὰ καὶ χλωρά, ἤδη μὲν ἐπ᾽ ἄλλο 
εἶδος μοχϑηρίας χυμῶν φὸ αἷμα ϑιασημαίνει τοτράφϑαι, 

δοῦὐχ ἧττον δὲ τοὺς χολώϑεις συσσαστέντας χυμοὺς ἀκμά-- 

ξεῖν, σολυειδεῖς καὶ αὐτοὺς τυγχάνοντας, ὠχροὺς καὶ ξαν- 

ϑούς, Ἰατώδεις δέ τινας, καὶ ἰώδεις, πρασοειδεῖς τε καὶ 
ἐρυϑροὺς καὶ μέλανας. τὰ γε μὴν μέλανα τῶν χρωμάτων 
ἔτε χείρονα καὶ τούτων τυγχάνει. σημαίνεε δὲ ψύξιν μὲν 

10 ἐσειτεσταμένην, σπελιδνῶν δηλαδὴ προηγησαμένων οὔρων" 

οὐχ ἧττον δὲ ἀποὺ μεγίστης ϑέρμης τῶν γυμῶν δ ὑπερ- 
ὅπτησιν, τοιαῦτα γίνεται. διακρίνεται δὲ τῶν προρρηϑὲν- 
των ταῦτα, τῷ οἰνωπά τε καὶ κυανὰ καὶ χλωρὰ τῶν τοι- 
οὐτων προηγήσασϑαι οὔρων, ὥστε καὶ ὡς εἰς ἄκρον κακίας 

"6 ἥκοντα, ϑάνατον τὸ πλέον προσημαίνει. τοὺς γάρ τοὶ 
χθονίοις τεταρταίοις καὶ μελαγχολίαις ἁλόντας, μόνους 
οἶδα σωζομένους ἐπὶ τοιούτοις οὔροις, ἅτε δὴ τοῦ ἐνο- 
χλοῦντος λόγῳ κρίσεως, ἐνθένδε ἀποκρινομένου χυμοῦ, καὶ 

χλωρὰ μέν, μοχϑηρᾶς τινος καὶ διερϑορυίας χολῆς σημαί- 

0 ψεὶ ἐξόπτησιν. τοὶ δὲ ἐλαιόχροα καὶ ἐλαιοφανῆ καὶ ἐλαιώδη, 
φὸ πλέον ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖς τῶν ἑχτικῶν συνίστασϑαι πέ- 
φυκε πυρετῶν, συντηκομένης ἤδη τῆς πιμελῆς, ὧν τὰ μὲν 
ἐλαιόχροα καὶ ἐλαιοφανῆ, ἀρχομένης ἤδη τήκεσϑαι τῆς 
στιμελῆς τεκμήρια, τὰ ἐλαιώδη, καὶ κατατηκομένης" καὶ ὁ 

25 μὲν περὶ χρωμάτων λόγος τοιούτος ἄν εἴη, ὡς ἐν βρα- 

χεῖ γοῦν φάναι. ἑξῆς δὲ σιερὶ συστάσεως ῥητέον τοῦ, χύ- 
ματος. 

λα. Περὶ τῆς ἐκ τῶν συοτάσεων τῶν οὔρων διαγνώσεως. 

ἽὭσπερ οὖν ἐν ἄλλοις ἡ τῶν ἀκροτήτων μεσότης στρ0-- 
3 φέτακψαι, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦϑα ἢ σύμμετρος ἐῶν συστά- 

σεωγ. τάτε γὰρ σιάνυ λεπτὰ φεύγειν χρή, ὡς ἀπεψίαν 

ἐσχάτην σημαίνοντα, καὶ τὰ πάνυ παχέα. οὐχ ἧττον φαῦλα 
λογίξεσϑαι" τὰ μὲν γὰρ πρῶτα, μὴ ἐπιχειρεῖν τῇ πέψει 

δηλοῖ τὴν φύσιν διὼ ποιότητά τινὰ μάλλον ἐπιταϑεῖσαν 
3 ἁπλῆν, ἢ εἰνῶν χυμῶν ποσότητα. τὰ δεύτερα δέ γε, διὰ 
ποσότητα μᾶλλον ἢ ποιότητα" ταῦτά τοὶ καὶ οτίλβοντα 
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μὲν ἐκεῖνα καὶ πάνυ διαφανῆ, ταῦτα δ᾽ ἀνατεταραγμένα 
καὶ ϑολερά. διδάξουσε δὲ τοὺς χυμοὺς καὶ τὰς κατὰ «το-- 

σὸν καχίας αὐτῶν «τὰ συναναφαινόμενα ταῖς συστάσεσι 
χρώματα. ἀμείνους δὲ τῶν λεσιτῶν συστάσεων αἱ μετὰ 

᾿ς φῶν ἐγγὺς τοῦ ὑποπύρρου φε καὶ ὑποξάνϑου συνιστάμοε-- 5 
ψαι χρωμάτων" τῶν παχυτέρων δὲ αἱ τὰς λεπτὰς διαδεξα-- 
μεναι, καὶ τούτων αἱ τάχιον διακρενόμεναί 68, καὶ καϑιε- 
στάμεναι. αἱ γὰρ ἐξ ἀρχῆς παχεῖαί τε καὶ μὴ διακρινόμε- 
ναὶ, χείρους, πλῆϑος τε καὶ ἀδυναμίαν τῆς πεπτικῆς 

δυνάμεως ὑπεμφαίνουσαι, καὶ αἱ μὲν πάνυ λεπταί, συ-- τὺ 
στάσεις μετὰ τῶν καταλλήλων χρωμάτων, ψύξεως ἀμε-- 
«ρίας καὶ ξηρότητος, καί τινας ἀμέτρους ἐμφράξεις καὶ 
ἀτονίας σπλάγχνων, διά τινας δυσκρασίας τὸ πλέον ση-- 
μαίνουσιν, οὐχ ἧττον δὲ καὶ ϑερμότητα μετοὶ ξηρότητος, 

συνεπιμαρτυρουσὼν εἰς τοῦτο καὶ τῶν συμπαραμιγγυμέ- τὸ 

γων ταῖς συστάσεσι χροιῶν. ταῦτά τοι καὶ ἀγρυπνίαε μᾶλ- 
λον καὶ σκοτόδινοι, σιτίων τε ἀποστροφαί καὶ δίψαι, καί 
φινὰ τοιαῦτα ἕπεται συναντήματα, τὼ δ᾽ ἔνωμα καὶ ϑὸ- 
λερὰ καὶ παχέα τῶν οὔρων, ἀκμάζειν μὲν σημαίνει τοὺς 

χυμούς, οὖς ὑπεμφαίνει τὰ χρώματα" δίψους τὸ τοὺς 20 

σιάσχοντας ὧδε τὸ τιλέον ἐστὶν ἰδεῖν, ὥστε ἀνμὼν πτλειό-- 
γωὼν ὧδε ἐπὶ πιλήϑεσιν ἀναγομένων χυμῶν, βάρη τὸ καὶ 
κεραλῆς ὀδύναι ἕπονται, οὐχ ἧττον δὲ καὶ οἵδε τῶν πρώ-- 
φων ἀποστρέφονται τὰ σιτία, κἄν μὴ ἐπὶ ταῖς αὐταῖς αἷ-- 
φίαις συμβέβηκεν. ἐκεῖ μὲν γάρ, ξηρότητος ἐπικρατούσης; 25 
ἀλογεῖν ξηρᾶς τροφῆς τὴν φύσιν γίνεται, μᾶλλον δεομέ- 
γὴν τέγγοντος. ὧδε δ᾽ ἔξεστιν αὐτῇ πλειόνων, ὡς παρα- 
κϑιμένων ἐπαπολαύειν χυμῶν, ὥστε μὴ τῶν ϑύραϑεν εἰσ-- 
ἀγομένων δεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ὁ μὲν περὶ συστάσεως τοῦ χύμα- 
φος λόγος, ἱκανῶς ὧδε ἔχει ῥηϑεὶς βραχυλογεῖν σπουδά-- 30 
ἕξουσιν. λείποιτο δ᾽ ὧν ἤδη καὶ περὶ παρυφισταμένων ἐρεῖν. 

λβ΄. Περὶ τῆς ἐκ τῶν παρυφισταμένων διαγνώσεως, 

᾿Επεὶ τοίνυν ὑγιᾶ καὶ κατὰ φύσιν ἔφαμεν τελεῖν τὴν 
λευκὴν καὶ λείαν καὶ ὁμαλὴν ὑπόστασιν, εἰκότως ἂν λογί- 
σαιο, τὰς μὴ τοιαύτας οὐκ ἀγαϑάς" τοσοῦτο δ᾽ ἐπὶ τὸ πο-- 35 
γηρότερον προηγμένας, ὁπόσον δηλαδὴ καὶ τὴν κατὰ φύ- 
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σιν τε καὶ σύμμετρον ἐκπεφεύγασιν, ἥτις ἔν τὲ χρώμασι, 
καὶ συστάσει, ϑέσει τὲ καὶ ὁμαλότηξι καὶ λειότητι φαί-᾿ 

γέσϑαι «τέφυκεν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν στερὶ χρωμάτων λόγος, τῶν 

παρυφισταμένων φοιαῦτ᾽ ὧν ὑπεμφήγειεν, ὁποῖα δηλονότε, 
5 ἔφαμεν καὶ ἐν τοῖς χύμὰασι δείκνυσθαι. παρὰ τοσοῦτον δ᾽ 
οἵου ταῦτα μοχϑηρότερα τῶν ἐπὶ τῶν χυμάτων, σταρ᾽ ὅσον. 

καὶ λευκὰ τὸ χατὰ φύσιν φαίνδται τῶν ὑποστάσεων χρώ-" 

ματα, εἰ δ᾽ ὅτε καὶ ἀπὸ τῶν βαϑυτέρων ἔῤχεταε μερῶν 
φτοῦ σώματος σκοϊιοίης, ἵκανον μοχϑηρίας γνοίης ἂν ἔχειν 

᾿ 
᾿ 

] 

τὺ ἀπόδειξιν. ταῦτα ἄν εἰκότως λογίσαιο. οὐ δεῖ δὲ πάντως. 
λανϑάγειν, ὡς ὦμοί τίνες καὶ δύστμητοι καὶ γλίσχροί, τοῖς 

οὔροις πωὠρυφιστάμενοι χυμοὶ, ψευδῆ τινὰ φαντασίαν δι- 

δόασι χρηστῆς σίνος ὑποστάσεως. ἀλλ᾽ οἵδε καὶ ἄλλως μὲν 
ἐλέγχονται, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῷ κατὰ βραχὺ σιέντεσθϑαί 

ἴδ χε καὶ διαλύεσθαι. καὶ ὠχραὶ μὲν οὖν καὶ πυρραὶ ὑπο-- 

σνἄσεις, συνανὰμιγνύμενον τινὰ χολώδη σημανοῦσι χυ- 

“μὸν. φῷ αἵμαξι. ὑπέρυϑροι δὲ καὶ ἐρυϑραΐ, τὸν αἱματικὸν 

αὐδὸν ἀκμάζειν χυμὸν, ὥσπερ "δὴ καὶ “τελιδν αἱ χαὶ μέλαϊ-- 
ψαὶ, ὕποῖα κἀὶ τὰ τῶν χυμάτων ἔφασκον Ἰρώματα. αἵ γε 

20 χὴν δροβοεϊδεῖς καὶ πιτυρώδεις, σειεταλώδεις τε καὶ᾿ χριμνώ- 
δεὶς τῶν ὑποστάσεων, δὰρκῶν τε καὶ τῶν στερεῶν αὐτῶν 

οἡμαίνουσιὺν ἔθη δον καὶ μετ ψῶν καϑάλου μὲν τοῦ σώ-- 

ματος πυρετῶν, τοῦ παντὸς σημαίνουσι σώβῤιατὸς ἔλτηξιν. 
ἢ ὄντος δὲ τινὸς τῶν ἐκτικῶν ᾿υὐρετῶν, αὐτῶν δὴ μό- 

ἧ“οψων τῶν νεφρῶν σημαίνουσι καὶ τῆς κύστεως πάϑη. καὶ 
ἀρχόμενα μὲν τὰ πᾶϑη, τὰς ὀροβοειδεῖς ὑπεμφαϊνει 
τῶν ὑποὐτασξων, προβαίνοντὰ δὲ, τὰς πιτυῤῶδεις, σερο-- 

ἰὄντα δὲ ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ αὐτῶν τῶν στερεῶν κἀθωψά- 
ένα, τὰς πεταλώδεις σε καὶ κιριμνώδεις ἐφ᾽ ἀδροτέροις δη- 

30 λὰδὴ τεμμαχέθις ουνισταμένας, αἵ δὴ καὶ τὰ χείριστω τοῖς 

κάμνουσιν ἀεὶ προσημαίνουσι. καϑόλου τοϊνὺν ἐπίοτα σθαι 
χρή, ὡς αἱ μὲν παχεῖαι φῶν. ὑποστάσεων ψιήπω. πεκρατή-- 

κέναι τὴν σιδσυτεκὴν δύναμιν, προσημαίνουσι, ἤτοι. δι οἱ-- 

κείων αὐτῆς ἀρρωστίαν ἢ ἀάχος ἢ πλῆϑος χυμῶν, αἱ δὲ 
35 λεσταὶ χεχρατηκυίας ἤδη δυνάμεως. κἀκεῖνο δὲ μὴ διαφξύ--: 

γεὶν σε δεῖ, ὡς τοῦ πυϑμένος τῆς ἀτμίδος οἰκείας, οὔσης 

ἔδρας φῇ κατὰ φύσιν ὑποστάσει, ὧν ἐπὲ τὰ μέσα τὸ καὶ 
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ἄνω αὕτη χωρῇ, ἐναιωρήματα τινὰ καὶ τὰς καλουμένας 
νεφέλας ἀπεργάζεται, πνεύματός τινος ἐνθέρμου ταύτας 
ἀναρρισιίζοντος, ὥστ᾽ εἰκὸς καὶ βεβαρεῖσϑαε ἐντεῦϑεν οἵ- 
εσϑαι, καὶ πειιλῆχϑαι, οἶται τὴν κεφαλήν, ἀνακυμῶντος 
φοὺς περὶ τὰ σπλάγχνα χυμοὺς καὶ ἀναρριπίζοντος κατὰ 5 
φὴν ἀναλογίαν τῆς τοῦ παρυφιοταμέψου ϑέσεως. ἀλλ᾽ ἔσεει-- 
δὰν τύχοιεν τὰ ἐνοχλοῦντα αἴτια διαφορηϑῆναε, καὶ αὗται 

ἐπανήκουσιν ἐπὶ τοὺς κατὰ φύσιν σφίσι τόπους. ὠντέ- 
στραπται δὲ τῷ τόπῳ πρὸς τὰς κατὰ φύσιν ἢ ἐγγὺς τοῦ 
κατὰ φύσιν ὑποστάσεις, ἡ ἐξ ὠμῶν καὶ ἀλλοκότων συνι-- τὸ 
φαμένη χυμῶν ὑπόστασις. λεγέσϑω γὰρ καὶ ἡ τοιαύτῃ 
κοινῷ ὀνόματι ὑπόστασες. τοὺς μὲν γοὺρ πυϑι μένας κατὰ 
φὰς προτέρας καὶ κατὰ φύσιν ἔχουσα, μακράν τινα τῆς 

σιδευτικῆς καὶ ἀλλοιωτικῆς δυνάμεως ἐπισημαίνει ἀτονίαν" 

ἐπὶ τὰ μέσα δὲ καὶ ὑψηλότερα χωροῦσα τῆς ἀμίδος, ἐπι- 15 
κεχειρηκέναι δεῖ νομίζειν τὴν φύσιν τῇ ἡτέψει, καὶ μᾶλλον 

ὅσον ἐπινέφελος γίνεται. ἐσόψει γὰρ μετὰ μικρὸν τὸν ψοῦν 
ἐπιστήσας, λευκὴν καὶ λειιτὴν ὑπόστασιν ἐπὶ τὸν τευ- 
ϑμένα χωροῦσαν. διὰ πάντων τοίνυν προσήκει σε, τὰ μέ- 
τρὰ καὶ τὰς διαφορὰς λογίζεσϑαι τῶν πέψεων", ὅσαι τε ἐν 10 
χρωματί τοῦ χύματος δηλαδή, καὶ ὅσαι ἐν ταῖς συστάσε-- 

σιν" οὐχ ἧττον δὲ καὶ ὅσαι ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν παρυφισταμέ- 
ψωψ φαίνονται. ἣν οὖν ἀχριβῶς ἀσκήσαις σαυτόν, ἀπὸ 
τῶν τοιούτων τὸς διαφορὸς τῶν πέψεων καὶ τῶν χυμῶν 
ἐξευρίσκειν, τὰ μέγιστά σοι προξενῆσαι ἔχει ἤτοι αὐτὴ μέὲϑ'- 15 

οδος,, κρῖναι τὰ παρόντα καὶ μέλλοντα ταῖς καϑ'᾽ ἑκάστην 

δηλαδὴ τούτων ὑφέσεσί τὸ καὶ ἐπιδόσεσιν, αὐτῆς ἐξακρι- 
βούμενον τῆς πεπτικῆς δυνάμεως τὴν ἐνέργειαν. ἀλλ᾽ ὁ 
“μὲν περὶ οὔρων λόγος, καὶ ὧδε ἱκανῶς ἂν ἔχοι ῥηϑείς, 
καὶ εἴ σοι μέλλοι καὶ σιλείονος καὶ ἐξεταστικωτέρας τεερὲ 30 

φαῦτα ἐπιστασίας, ἔξεστί σοι ἀναλαβομένῳ, ὃ δῆτα ἡμεῖς 
ἰδίᾳ συντετάχωμεν ἐν ἑπτὸὺ λόγοις βιβλίον, περὶ ϑεωρίας 

οὔρων, ἐκεῖϑεν διδάσκεσϑαί σε, τὰ μάλιστά σοι συνοί- 
σοψτα εἰς τὴν τῶν νοσημάτων ἐπίσκεψιν. ἐκεῖ μὲν γὰρ 

διαφορὰς καὶ διαγνώσεις οὔρων ἀκριβῶς ἐσόψει ἐκτεϑ'διμιέ-- 35 
γας ἰδίᾳ, οὐχ ἧττον δὲ αὖ προσγεγραμι μένας τὰς αἰτίας 
48 καὶ τὰς προγνώσεις. οὐδὲ καὶ διὼ βραχυλογίας ὕπο-- 
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τεμνομένης τὸν λόγον, μόναι αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ κεφάλαια. 
τῆς ὑποθέσεως λέλεκται. συνετωτάτῳ δ᾽ ἀνδρί καὶ οἷος σύ, 
καὶ ταῦτα μόνα ἱκανὰ ἂν εἴη ἐς εἴδησιν. 

λγ΄. Περὶ τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον καὶ νωτιαῖον παϑῶν. 

5. ὐ πεὶ δὲ καὶ εἰς. αὐτὸν κατέστημεν τὸν ἐγκέφαλον, 
φέρε τι καὶ περὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἐνεργειῶν καὶ παϑῶν, 
τοὶ δέοντα ἐξαγγείλωμεν, ὡς διὰ πάντων ὃ λόγος ἔχοι τὸ 
ἀρτιόν τε καὶ ἀσφαλές, εἰ καὶ ἄλλως ἡ συντομία ἀφαιρεῖ-- 
ται τὸ εὐκρινές. 

19... Ὁ φοίνυν ἐγκέφαλος ἀρχή τις ὧν καὶ πηγὴ αἰσϑή- 
σεως καὶ κινήσεως, οὐκ ὀλίγας ἀποφύσεις καὶ κινήσεις 
γεύρων ποιεῖται, νῦν μὲν ὀφϑαλμοῖν κινήσεων, ἢ αἴσϑη-. 
σιν αὐτοῖν χαρισάμενος, νῦν δ᾽ αὖ, αἴσϑησιν ἢ κίνησιν 
παντί τὸ τῷ σιροσώπῳ καὶ τῇ γλώττῃ παρέχων φαίνεται. 
ἐπεὶ δὲ μηκέτε οἷόν τς ἦν εὐπαϑὴῆ οὕτω νεῦρα καὶ ἀπω- 
τάτω χωρεῖν μέλλοντα, χωρίς τινος ἀσφαλείας παραπέμ-- 
σιεῖν τὸν ἐγκέφαλον, αἴόϑησιν ἢ κίνησίν τινα σταρέξοντα, 

τὸν νωτιαῖον ἐξέφυσε, τῆς αὐτῆς αὐτῷ τυγχάνοντα φύ- 
σεως, διὰ τῶν σπονδύλων τοῦ τραχήλου, ᾿δάχεώς τε καὶ 
φῶν ἐφεξῆς ἰόντα. ἀμέλει καὶ κατὰ διαστήματά τινα νεύ- 

ρων ἀποφύει τινὲς συζυγίας, αἴσϑησιν ἢ κίνησιν τοῖς. 
καϑεξῆς κώλοις παρέξοντα. ἐπειδὴ δὲ τὸὼ νεῦρα δέδωκε 
σὥσι κινήσεως τε καὶ αἰσϑήσεως ὄργανα, ὡς δὲ αὐτῶν 
τοῦ ψυχικοῦ προϊεμένου πνεύματος, ὅ δὴ τὴν ἀρχὴν καὶ 
γένεσιν ἀπ᾽ ἐγκεφάλου ἔσχηκε, μηδενὸς μέν τινος προσ- 
ἐσταμένου, ἀπλανῶς αἱ κατὰ φύσιν γίνονται κινήσεις τὲ 

καὶ αἰσϑήσεις τῶν μελῶν" ἤτοι δὲ τῶν νεύρων πεπονϑό-- 
των καϑ' ὁποιανοῦν δυσκρασίαν, ἢ διακοπήν τινὰ τῆς 
ἑαυτῶν οὐσίας, ἢ διὰ χυμῶν τινων ἔμφραξιν, τὼ μετὰ 

30 ταῦτα ὀργαγνικὰὺὶ τελοῦντα μόρια τήν τε κίνησιν καὶ τὴν 

αἴσϑησιν ἀφαιροῦνται, ἢ πάντως γε δυοῖν ϑάτερον" ἐπειδὴ 
φὰ μὲν τῶν νεύρων αἰσϑήσεως, τὸ δ᾽ αὖ κινήσεως χορηγά, 
οὐχ ἧττον δὲ σπασμοὲ καὶ τρόμοι δὲ αὐτὰ τοῖς μέλεσιν 

ἐπιγίνονται, ἐκεῖ μὲν εἰς τὰς αὐτῶν ἀρχὰς σπωμένων τῶν 
᾿3εψεύρων διά τινὰς σπιληρώσεις ἢ σληγὰς ἢ ξηρότητας, ὧν δὴ 

πολλῷ χείρω τὰ διὰ ξηρότητά τινὰ ἢ πληγὴν σπώμενα. 

1 σι 

2 Θ 

2 οι 
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ὧδε δ᾽ οὐκ ἐξικνουμένων τὸ τυχὸν κατέχειν κῶλον δὲ ἀτο-- 
ψίαν τῆς δυνάμεως, ἤτοι βραχυτέρου ἐπιρρέοντος διὰ τοῦ 
γεύρου πνεύματος, ἢ αὐτοῦ τοῦ νεύρου πεπονθότος, εἷς 
μηκέτ᾽ ἰσχύος ἔχειν, ἀχραιφνῶς διαπορϑμεύειν τὴν ἐπ᾽ 

ἐγκεφάλου εἰς ταῦτα ἰοῦσαν δύναμιν. ταῦτά τοι κἀπειδάν 5 
φιῦος χεῖρα ἢ σκέλος ἤ τινὰ τῶν μικροτέρων μερῶν, πα- 

ϑόντας ἤδη εἰς κίνησιν καὶ αἴσϑησιν, ἐκεῖνα τῶν νεύρων 
οἵου τότε ἀτυχεῖν, ἃ δὴ τοῖς πεπονϑόσι μέρεσι φὴν αἴσϑη- 
σίν τὲ καὶ τὴν κίνησιν ἐχορήγει. ὥσπερ καὶ εἴ τινά 78 

σπώμενα καὶ τρέμοντα, ψικώσης τε καὶ γικωμένης ἐκ μέ- τὸ 
ρους ταῦτα τεἰϑεσο τῆς δυνάμεως ταῦτα. τῶν μὲν βαρέων 
φυσικῷ τῷ λόγῳ ἐπὶ τὰ κάτω χωρούντων, ἀντιβαινούσης 
δὲ τούτοις τῆς μετεωριζούσης ταῦτα δυνάμεως, ἰσοπαλῶν 
δ᾽ οἷον οὐσῶν τῶν ἀπομαχομένων τὸ καὶ ἀντιβαινουσῶν 
δυνάμεων, ὁ τρόμος ἔνδειξις τοῦ πάϑους γίνεται. ἐκεῖνο 15 
δὲ εἰδέναι ϑέμις, ὡς ὁποῖόν τι τοῖς κατὰ μέρος νεύροις 

ἕπεται παϑοῦσι, τοιαῦτά τινα καὶ ὃ νωτιαῖος πεπονϑῶὼς 

ἐπάγει συμπτώματα, δευτέρα τις μετὰ τὸν ἐγκέφαλον 

ἀρχὴ τυγχάνων νεύρων, ἀμέλει τέτανοιε σπωμένων τούτων 
γίνονται. κἂν μὲν ἰσόρροτιός τις ὁ σπασμὸς δοκεῖ τυγχά-- "0 

γειν, ἰϑυτενεῖς τὲ καὶ ἀπαρέγκλιτοι οἱ κάμνοντες διατε-- 
λοῦσιν, ἀνδριάντων δίκην, καὶ φτέτανος ἰδίως τουτὶ τὸ 
εἶδος λέγεται τοῦ πάϑους, ἐμπροσϑοότονός γε μὴν εἰς τὸ 
ἔμσπιροσϑεν τὴν ῥοπὴν λαβόντος τοῦ σπασμοῦ, ὥσσερ 
ὀπισϑότονος ῥηθϑείη ἄν, εἰς τοὐὔπισϑεν τοῦ σπασμοῦ ᾧῥέ-- 35 
σοντος. πληγαὶ δὲ τούτων κατὰ τοῦ νωτιαίου τὰ αἴτια, 

καὶ ψύξεις καί τινες τοιοῦτοι συρρυέντες ἐκεῖ χυμοί. οἵδε 
᾽ - »γ - π᾿ 3 

δὲ πάντες κακῶς ἔχοντες, κατά τε τὸ σχῆμα. διατελοῦσι τὸ 
Ψ ᾿ ᾿ ’ ΄ ἃ 

αὐτὸ σπασϑέντες, καὶ. ἀνοιγνύναε τὸ στόμα οὐ δύνανται 
μ ν ζ , 

ἢ ἄλλως πὼς κινηϑῆναι, ἢ ἐπὶ πάντων μὲν τούτων, εἶκο-- 30 
Ἁ - “ , , : - - 

τως ὧν τῶν νεύρων εἶναι πάϑη στοχάσαις. αὐτοῦ δὲ τοῦ 
- - ι 

ἐγκεφάλου πρωτοπαϑοῦντος, καὶ ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοι- 
᾿ ες, ἢ ᾿Ξ " - Ἵ 
᾿αὔτα τεκμήρια λογίσαιο ἄν, εἰ καϑόλου εἴη τοῦ σώματος, 

᾿ - - , ε 

οὐχ ἧττον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὁμιλιῶν ««ἀσχων ὁ ἐγκέφαλος 
καταλαμβάνεται, ἢν μὴ τὰ αὐτὰ δηλαδὴ τοῖς ὑγιαίνουσι 35 
σὰς φρένας οἱ πάσχοντες φϑέγγωνται, καὶ ἢν ἡ γλῶσσα 
ἐπέχηται, καὶ τὰ λοιστοὶ τῶν αἰσϑητηρίων μαραίνηται, καὶ 

Ι΄. 
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ἔτε δὲ μάλλον ἢν παραληρῇ καὶ μαίνηται ὁ ἄνϑρωπος, 
εἴτ᾽ οὖν καὶ μόλις πιρὸς τὰς ἐρωτήσεις καὶ βραδέως ἀπαντᾷ, 
καὶ εἰ κωματώδης τὲ καὶ μύων, εἴτ᾽ οὖν ἄγρυπνος καὶ 
σιλέον ἐπεγρηγορῶν τοῦ δέοντος, ἐξαίφνης τε ὡς ἐπιοτάν- 

ὅφος τινὸς φοβεροῦ σπώμενψος, ἀμνημονῶν τε καὶ ἀλλό- 
κοταὰ φανταζόμενος. ταῦτο γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιφαινό- 

μενα, τοῦ ἐγκεφάλου πάϑη οἴου ἐπισημαίνειν. εἰ δὲ τινα 
αὐτῶν ἀφ᾽ ἑτέρων μερῶν τὴν τῆς τάσεως ἀρχὴν εἴληχεν, 
ἀλλ᾽ οὖν ὡς ἐκ κακωϑέντος ποῦ τῇ συμπαϑείᾳ τοῦ ἐγκε- 

“αρ φάλου, ταῦτα διαφαίνεται " καὶ μωρώσεις μὲν καὶ κάρους 
καὶ ληϑάργους ὕπνους τὲ τοὺς κωματώδεις καὶ νωϑροτά- 
τους, ψυχροὶ ἄν ἢ ὑγροὶ χυμοὶ ἢ ἀτμοὶ ποιήσαιεν ἂν 
αὐτώ, ἤ τινες τοιαῦται ϑυσκρασίαι ἁπλαῖ, ἢ καὶ ἀμφότερα. 
κἂν συσσαπῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι χυμοί, μδτ' ἀβληχρῶν καὶ 

ιὁ ταῦτ᾽ ἂν πυρετῶν συστήσαιεν. ἀγρυπινίαε δὲ ἄμετροι καὶ 

φρενίτιδες, ϑερμότητος ἂν ἢ ξηρότητος εἶεν ἐγγονα, ἢ καὶ 
,φοῖν ἀμφοῖν ποιοτήτοιν, ἤτοι κατὰ ψιλήν τινα δυσχρασίαν 
συνισταμέναιν, ἢ μετὼ τοιούτων χυμῶν ἢ ἀτμῶν. τὰ μὲν 
γὰρ ἐξικμάξει τε τὸ μόριον, καὶ διὰ τοῦτο ποιεῖ τὸ πνεῦμα 

0 οὐκίνητον τῶν ῥηθέντων, τὰ δ᾽ αὖ τέγγει τε καὶ διαβρέ- 
χει, τιλεὸν τοῦ δέοντος, καὶ διὰ τοῦτο καὶ βραδυκινητότε- 
ρον ἀπεργάζεται. 

λδ΄, Περὶ μανίας καὶ μελαγχολίας. 

Μανίαι δὲ γε καὶ μελαγχολίαι ) «χωρῤὶς μὲν ὡς ἐπίπαν 

25 φυρετοῦ συνίστασϑαι πεφύκασιν, αἷμα δὲ τὸ πρῶτον τῶν 

σιαϑῶν τούτων ὑπέκκαυμα ὀπτηϑέν, τὸ μετ᾿ αὐτὸ δέ, 
χολὴ μέλαινα. εἰ δὲ γε τὴν ἀρχὴν καὶ σύστασιν ἀπὸ ἕαν- 
ϑῆς χολῆς ἡ μέλαινα εἰληφυῖα ἦ, τὰς ϑηριώδεις τε καὶ 
φοβερὰς σοιεῖ μανίας, αἱ μηδὲ σαρκῶν οἰκείων φείδεσθαι, 

30 φοὺς πάσχοντας παραϑήγουσιν" ἐπελογψίαι δ᾽ ἤτοι διὸ φλε- 

γματικὸν ἐκεῖ που χυμὸν «περὶ τὰς φοῦ πνεύματος ἐξόδους, 
ἐπισκήψαντα ἢ μιδλαγχολικὸν γινόμενᾶι, σπασμοὺς φοῦ 
ὅλου σώματος καὶ ἀναισϑησίας ἐπάγουσι: κατὰ τοὺς παρπ 

οξυσμούς. Ιληγόντων δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ τῶν συμστωμρνά-, 
35 Τῶν, μηδὲν ἀνιαρὸν τοῖς κάμνουσι συμβῆναι νομίζεταιν 
“καὶ αἵδε γίνονται, καὶ αὐτοῦ μὲν τοῦ ἐγκεφάλου πρωτο-᾿ 

] 
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σαϑοῦντος, χυμῶν τένων ἀήϑων δηλονότε καὶ παχυτέρων 

ἀφτμῶν τὰς τοῦ πνεύματος ἐξόδους ἐπιφραττόντων" καν- 
φεῦϑεν τῆς μὲν αἰσϑητικῆς, δυνάμεως μὴ ἐξοχετευομένης ; 
τῷ προσίστασϑαι τοὺς τυχόντας χυμούς, φῇ διαμυάχῃ τε 
καὶ πάλῃ τῶν χυμῶν τε καὶ τοῦ πνεύματος, ἀκολουϑούν- 5 

φων τῶν σπασμῶν, οἷς ἕπονται καὶ ἀφροὶ ἐκρέοντες τοῦ 
στόματος, μῖγμα χυμὼν καὶ πνεύματος πεφυχότες, ἐπὶ 
καιρίοις μέρεσιν ἐγγινομένης δηλαδὴ τῆς ἐμφράξεως, οὐχ 

ἧττον δὲ καὶ τῷ τῆς συμπαϑείας λόγῳ, αὐτοῦ δὴ τοῦ 
στομάχου μοχϑηρούς τε καὶ διερϑορότας ἀναπέμποντος 0 
χυμούς τε καὶ ἀτμούς, ἐπιληψία τὶς γίνεται ἑτέρα. ἕτερόν 

γε μὴν τούτων εἶδος ἐπιληψίας συνίστασϑαε πέφυκε, κώ-- 
λου τινὸς αὖράν τινα ἐκεῖϑεν ψυχράν τε καὶ διεφρϑορυῖαν 
κατὰ τοὺς τῶν ἰοβόλων ἰοὺς εἰς αὐτὴν τὴν κεφαλὴν ἀνα- 
πέμποντος, ἤδη ἐκεῖ συστάντος ὀλεϑρίου χυμοῦ. τοσοῦτο ιτ5 
᾿δὲ τῶν ἄλλων οἵδε διενηνόχασιν, ὡς αἴσϑησιν ἤδη τινὰ 

κινουμένης καὶ ἀναγομένης τῆς φϑαρτιχῆς ἐκείνης αὔρας 
λαμβάνειν τοὺς πάσχοντας, πρὸ αἰσϑήσεως τοιαύτης δη- 
λονότι, τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον αὐτὸν πρωτοπαϑοῦντα 
γινομένου τοῦ πάϑους" ὥοπερ δ᾽ ἐν μεταιχμίῳ οἱ ἀπὸ 90 
φοῦ στομάχου στάσχοντες πεφύκασι, μήτε πάνυ ἀναισϑή- 
φῶς ἔχοντες τὴν ἀρχήν, μήτε κατὰ τοὺς ὑστάτους τού- 
φους αἰσϑανόμενοι ῥαδίως οὕτω κινουμένου τοῦ πάϑους. 
καὶ ταῦτα μὲν ἐπιλήηψίας εἴδη. 

τῷ τ τ «Περὶ μελαγχολικῶν. παϑῶν. 25 

Τὸ δὲ τῶν ἐνθεαστικῶν, μελαγχολίας ἄν τις ϑείη 
εἶδος. οἵδε γὰρ δοκοῦσιν ὑπὸ μείξονός φινος ἐφορᾶσϑαι 
δυνάμεως; καὶ προλέγειν οἷον πειρῶνται τὰ ἐσόμενα, κἂ- 

ϑαπερεί φιγὲες ἐνθεάζοντες, ὡσπερ ἕτεροι φοβοῦνται τὰ 

μἢ φόβου ἄξια, καὶ σπῶνται παραλόγως, ἀϑυμοῦσί τε καὶ :ο 

ὁμιλίας φεύγουσιν ἀνθρώπων, καὶ ἦτοι γέλωτες, ἢ ἢ ἀγριό- 

κά ἐκ: αὐτοῖς, τὸ τέλος φτοῦ ἀρρωστήματος, ὧν το μὲν μα- 

ψία λέγεται τὸ δ᾽ αὖ μελαγχολία. 
επ καύτης δὲ γε εἶδος καὶ ἡ λυκανϑρωπία. καλουμένη, 
ἀναπείϑουσα τοὺς ἁλόντας. μέσὸν νυκτῶν ὧδε κἀκεῖσε τε8- 35 

ρὐέναι;" ἔν τ8 μνήμασε καὶ ἐρημίαις κατὰ τοὺς λύκους, 
20 
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μ68᾽ ἡμέραν δὲ ἐπιστρέφειν τὸ καὶ στρὸς ἑαυτοὺς γίνεσϑαι, 
καὶ οἴκοι διατρίβειν. ἀλλ᾽ οἵδε μέν, τούς τε πόδας καὶ τὲς 
κνήμας ἔχουσιν ἡμαγμένους τῷ προστπιταίειν τοῖς λίϑοις 
καὶ ταῖς ἀκάνϑαις, καὶ ξηροὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ τὴν 

5 γλώτταν καὶ διψώδεις, καὶ ἀδρανὲς βλέπουσιν. ἐῶ δὲ λέγειν 

ὅσα πάσχουσιν ἕτεροι, ὧν οἱ μὲν ἀεὶ τὸν ϑάνατον φο- 

βούμενοι διατελοῦσιν, οἱ δ᾽ αὖ τούτου ἐπιϑυμοῦντες, ὥσπερ 

ἕτεροι τὰς τῶν πολλῶν ὁμιλίας φεύγουσι, καὶ ἄκρων σιω- 
σὴν ἀσκοῦσιν, αὖϑις δὲ ἕτεροι, ἢν μὴ ὁμιλῶσιν ἄλλοις καὶ 

10 διαχεόμενον ὦσι, ϑορυβούμενοί τὲ καὶ ἐκϑαμβούμενοι. 
καὶ ταῦτα γίνεται παρὰ τὸ ποιὸν τοῦ ἐνοχλοῦντος χυμοῦ, 
ἔτι τε τὸν τόπον, ὃν ἐγγίσας ἐρεϑίζει καὶ διανιστᾷ τὴν 
κατ᾽ ἐκείνον τῆς ψυχῆς ἐνέργειαν. 

Ὃ δὲ ἐφιάλτης οὕτω καλούμενος, πάϑος ὧν κατὰ 
ιδ τοὺς ὕπνους συμβαίνων, οὐ πάνυ μὲν καϑ᾽ αὐτὸν κακός,. 
μεγάλα δὲ τινα προσημαίνει κακά. ἐπιληψιὼψ γὰρ καὶ “με- 
λαγχολιῶν εἴδη, ἔτι τε ἀποσιληξίαι καὶ ὅ,τε σύνεγγυς, αὖ- 
«οῦ ϑαμίζοντος τοῦ ἐφιάλτου, προσημαίνεται. λέγεται δὲ 

ἀπὸ τοῦ δοκεῖν ἐφάλλεσϑαί τινα τοῖς πάσχουσιν" ὥς τένος 
320 γὼρ αὐτοῖς ἐπικειμένου καὶ οἷον πνίγονφος αἰσϑάνονται οἱ 

τῷ τοιούτῳ κάτοχοι πάϑει, μηδ᾽ ὁτιοῦν μέλος αὐτὼν κινῆ- 
σαι ϑυνάμενοι. φεύγειν δέ φασιν. αὐτούς, τῶν δακτύλων 
σωρευϑέντων. καὶ τοῦτο μὲν συνεχέσιν ἀπεψίαις ἕπεται, 
καὶ ἐφϑαρμιένοις τισὶ καὶ ἀλλοκότοις χυμοῖς περὶ τὸν στό- 

5 μαχον ἠϑροισμένοις. δεῖ οὖν κἀνταῦϑα προφυλάττεσϑαι 
μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἀπεψίας τοὺς πάσχοντας. 

Τὸ σχοτωματικὸν δὲ πάϑος, καὶ αὐτὸ τῆς πεφαλής 

ὄν, οὔτε δίνας οὔτε τροχοὺς ἐᾷ τοὺς πάσχοντας καϑορᾷν, 
ὡς συγκινουμένης αὐτῶν τῆς ὄψεως, καἀντεῦϑεν σκοτου- 

30 μένης. καὶ ὅταν ἀϑροώτερον κινηϑῶσιν οἵδε, τὰ παρα- 

πιλήσια πάσχουσιν. ἀτμοὶ δὲ ἄρα ἢ χυμοὶ τὰ αἴτια, ἀνα- 
δοθέντες περὶ τὰς ἐμπροσϑίους κοιλίας τοῦ ἐγκεφάλου, οἱ 

ταράττουσί τε καὶ κλονοῦσε τὸ ἐκεῖθεν προῖον. ψυχικὸν 
σινεῦμα. ὅτι δὲ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν τεσσάρων χυμῶν 

3 διάφορα καὶ τὰ ψυχικὰ πάϑη γίνονται, δῇλον ἐκ τῶν κατὰ 
μέρος αὐτῶν ἐπικρατούννων χυμῶν: ὥσπερ γὰρ, ἰδίως. «τὸ 
μὲν αἷμα τὴν μανίαν᾽ συνίστησι κατὸ τὴν ποιὰν αὐτοῦ 
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᾿ φροπὴν καὶ ϑέσιν στερὶ, τὸν ἐγκέφαλον, ἡ δὲ μέλαινα χολὴ 
τὰς μελαγχολίας, τὰς δὲ φρενίτιδας ἡ ξανϑὴ χολή, οὕτω 
δὴ καὶ τὰ κώματα καὶ τὰς μωρώσεις, ἔτει τ ληϑάργους 
χαὶ δυσαισϑησίας, ποιαί τινὲς συστάσεις καὶ ἀναδρομαὶ 
τῆς φλεγματώδους οὐσίας. συνεπιμίγνυνταί γε μὴν τὸ 5 
συλέον οἱ χυμοὶ καὶ συνεπιδείκνυνται τοῖς ἐξ αὐτῶν συμ-- 

, ᾿ς »Ξ , 

πτώμασι τὰς ἐν ταῖς μιίξεσε πλεονεξίας. οὐ δεῖ δέ σε διὰ 
͵ “ ὡ “- - κι ᾿ γ 

ταῦτας ἀγνοεῖν τοὺς μᾶλλον τῶν χυμὼών ἐπικρατοῦντας, 
᾿ «Ψ Π - ΕΣ ν᾽ τ ᾿Ὶ ’ -«“ 

. ἅπαξ ἐγνωσμένης σοι τῆς καὶ αὐτοὺς ἰδιότητος, καὶ ὅσα 
τ ἢ ὼ 
ἑκάστου τούτων γνωρίσματα" κἀκεῖνο δὲ σε εἰδέναι ϑέμις, ιὖ 

ὡς μνήμης μὲν ἀπώλεια, τῆς ὀπισϑίου κοιλίας σπέεστον-- 
ϑυίας τοῦ ἐγκεφάλου ἕπεται, ἤτοι ποιᾶς τινος δυσκρασίας, 
ἤ τινος χυμοῦ ἐκεῖ που συρρυέντος ; αὐτήν τε καὶ τὴν 
ἀμφ᾽ αὐτὸν λωβησαμένων ἐνέργειαν. φαντασίας δέ, τῆς 

ἔμπροσϑεν φοῦ ἐγκεφάλου κοιλίας » ὥσπερ καὶ τῆς μεταξὺ 

αὐτοῦ κοιλίας πεπονϑυίας, τὸ λογιστικὸν μάλιστα σφάλλε-- 
ῖ » - 

φαι. καὶ τούτου μὲν τοῖς πάϑεσι κἀκεῖνα συνεστάγεται τὸ 
᾿ ᾿ 2 Ε ω γ᾽ ᾿ 

σλέον, οὐκ ἐξ ἀνάγκης δὲ ϑατέρού τούτων πεπονϑότος, 
᾿ ᾿ ’ ΕῚ “- ι φΌ! ν ε - 

φὸ λογικὸν συμφύρεται. ἐν “πᾶσι γὰρ εἰδέναι δεῖ, ὡς νῶν 

- ’ , ων χης καὶ τοῖς ἀκυρωτέροις τὼ καιριώτατα συνυπαγεται- ἐκεῖ 

Ι͂ "» - 

γεται καὶ τὰ ἐγγύτητα τινὰ ἔχοντα. ὠδὶ δέ, πολλῷ ἂν ἐπὶ 

’ ι ͵ ἴω ; " Ἷ 

παχϑείη, τὰ πυριώτερα τοῖς συνεγγίζουσε σφίσε σπτεπονϑο- 
᾽ ᾽) ε ι Π - " , " ’ ᾿ 

σιν" αἀλλὸ μὲν περὶ τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον καὶ νω- 

φιαῖον παϑῶν λόγος, ὧδέ πὴ καὶ ληγέτω" ἑξῆς δ᾽ ἰτέον 
- γ 

τῷ λογῳ.- 

λς΄. Περὶ τῶν κατὰ τὸν πνεύμονα καὶ ϑώρακα παϑῶν. 

2 κ . 2 ᾿ ι , τ ᾿ 

Ἐπεὶ δὲ μετὰ τὰς ἀρχὰς τὰς πρώτας αὖϑις γεγονα- 
σι» ἕτεραι, ἀξιώματι μὲν δεύτεραι, οὐχ ἧττον δὲ ἐκείνων 
᾿ - π᾿ ι ͵ ᾿ ᾿ ͵ 
συνιστᾷν πεφυκυῖαε τὴν ζωήν, πνεύμων δὲ καὶ ϑωραξ 

εὐ ῳ ᾿ ε 
φαῦτα, καὶ προσέτε γαστὴρ καὶ τὰ ὑπὸ γαστέρα, δίκαιον. 

35 ἂν εἴη φάναι καὶ περὶ τούτων τοὶ δέοντα. 
Καὶ δὴ τοῦ ϑώρακος τὼ μεταξὺ τοῦ φάρυγγός τε καὶ 

, , -“ ΄ ᾽ , , 
μὲν γὰρ καὶ μετρίως τοῦ παϑοῦς ἐνοχλήσαντος, συνυπα-. 

καιριωφέρων μὲν πασχόντων, συμπάσχεε καὶ μετ᾽ αὐτά, 30 
καὶ μάλιστα ἣν τοπικήν τινὰ ἔχῃ ἐγγύτητα." οὐκ ἐξ ἐναγ-- 

- ’ - 

τὸ φαῦλον ἐπιταϑείη τὰ πασχοντὰ τῶν μορίων, εἰ συνύυ-- ης 

30 
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᾿διαφράγματος, στήϑους τὲ καὶ τῶν μεταφρένων, καὶ τῶν, 
παρ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη πλευρῶν τοῦ σώματος διειληφότος, 
καὶ διὰ τῶν ἀπὸ τοῦ τραχήλου καϑιεμένων εἰς αὐτὸν νεύ- 
ρων τὴν οἰκείαν εἰληφότος κίνησιν, συγκενεῖται μὲν αὐτῷ, 

5. καὶ ὁ πνεύμων, καὶ ὁ ὑπεζωκὼς χιτών, μύες φὲ οἱ μεσο-. ̓ 

σλεύριοι καὶ πᾶν ὅτι ἄλλο τῷ τοῦ ϑώρακος ὅρῳ συμπτερι-" 

εἰλησσται" δἴσεισι δ᾽ ἐν μὲν ταῖς ἐμσινοαῖς διὰ τοῦ λάρυγ-, 
γος καὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ὁ ἀήρ, ἐμψύξων τὲ καὶ 
ϑρέψων καὶ ἀναζωπυρήσων τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ πῦρ᾽ ταῖς δ᾽ 

10 ἐκπψοαῖς ἐκκρίνεται πᾶν ὅτι πέφυκε καπνῶδές τὸ καὶ λει: 
γνυῶϑδες. ταῦτα τοὶ ὑγιῶς μὲν αὐτοῦ ἔχοντος, καὶ ἡ ἀνατ' 
σινοῇ σύμμετρος τὰ πάντα πέφυκεν" ἀξιολόγως δ᾽ ἀλλοιω- 
ϑέντος, τάχιστα καὶ αὐτῇ συμμετατίϑεταε, καὶ ϑέρμης. 

μὲν ὀἰαυξηϑείσης; μέγισται καὶ τάχισται ἀναπνοαὶ τε- 
1 λοῦσι. τοὐναψείον δὲ, πολλῆς ἡγησαμένης ψύξεως" ὥσπερ, 

οὖν μικράς τὸ καὶ πυκνὸς ἀνατινοάς, τῶν ὁτιοῦν σφοδρό-: 
φερον. ὀδυνωμένων τῶν μερῶν τοῦ σώματος, εἰκὸς συμ-ι 
βαίνειν. μεγάλας δὲ καὶ ἀραιάς, πααραφρονούντων ἔσϑ' ὅτε, 
καὶ αὗται μὲν αἱ ἀλλοιώσεις τῷ κοινῷ δὴ λόγῳ γίνονται, 

20 φοῦ παντὸς ἀλλοιωϑέντος σώματος. αὐτοῦ δὲ τοῦ ϑώρα- 
κος πολλά φε καὶ διάφορα παϑή πάσχοντος, καὶ ἄλλοις 

μὲν τρόποις » ἁπάντων δὲ πάλιστα ταῖς ἀψαπφοαῖς, καὲ 
ἄμεινον. τὰ πατ' αὐτὸν ϑοκιμιάξεναι πάϑη, καὶ ἄπνοιαε μὲν, 
καὶ κακόπνοιαι τῶν προτέρων νεύρων, ἃ δὴ πέφυκε κινεῖν. 

25 φψὸν ϑώρακα, πάϑη τυγχάνουσιν" ὁποῖαι κἀν ταῖς ἐπδανλής 

ξίαις φε καὶ ἡμιπληξίαις συμβαίνειν εἰώϑασι, καὶ φαῖς, 
ὑστερικαῖς πνιςίν. ᾿ 

Ζύσπνοιαι δὲ διά τινα κακῶς διατεϑέντα τῶν περὴ 

τὸν ϑώρακα μερῶν προοσγίνονται" ἤτοι γὰρ χυμῶν φινωΨ, 
30 ἐσείρροιω τὡς ὁδοὺς τοῦ πνεύματος ἐπιφράττουσα τὴν δύσ- 
ν᾿ πρνοιὰν ἐπάγει, ἤ τινὰ τῶν περὶ τὸν ϑώρακα μερῶν φλε- 

γμαίνοντα ἢ σκιρρωϑέντα, συνεχεῖς τῷ καὶ πυκνὰς τὰς 
ἀναπινοεὶς στ ορασκευάξϑι γίνεσϑαι, ὁποῖα ἔν τὲ ταῖς κατὼ 
«ὁ μεσαίτατον, καὶ ταῖς κατὰ τὸ διάφραγμα καὶ τὸν ὕπε- 

. 35 ζωκότα ὑμένα φλεγμοναῖς καὶ σκίρροις, καὶ ὁποιαισδήτισ 

ὀδύναις, διά τινα συμβαίνοντα ἄνωθεν. καὶ γὰρ ἐπεὶ μὴ 
ἔχει ἱκανῶς ὁ ϑώραξ ὧδε διαστέλλεσϑαι, ἐμποδὼν σροσ- 
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ισταμένου τινὸς πάϑους, ἡ χρεία δ᾽ ἐπείγει, ταῖς συνεχέσι 
καὶ μικραῖς διαστολαῖς ἀναπληροῦται τὸ λεῖπον, ὁποῖον τι 
κἂν τοῖς μικροῖς σφυγμοῖς συμβαίνειν ἔφαμεν" προσαυ- 

ξομένης τῆς πυκνότητος, ἐπὰν ἡ χρεία ἐπείγῃ. ἀλλὰ μὴν 
καὶ ἃ μὲν καϑ᾽ αὐτὸν ὁ πνεύμων ὑφίστασϑαε πέφυκε 95 
πάϑη, ῥήξεις τέ εἰσε τῶν κατ᾽ αὐτὸν φλεβῶν, καὶ ἀρτη- 
ρειῶν ἐμπιυήματα, καὶ φϑόαι, ἃ δὴ τῷ μὲν βιάζεσϑαε τὴν 

ἔξοδον τῶν κατ᾽ αὐτὸν ὑγρῶν, βῆχας ἐρεϑιζούσας ἐπεγ εί-- 
ρει, τῷ δὲ τὰς ὁδους ἔσϑ᾽ ὅτε ἐπιφράττεσϑαι τοῦ πνεύ- 
ματος, δύσπνοιαί τινες ἐπιγίνονται, καὶ ὧδε μὲν ὡς κατ τὸ ΄ 

αὐτὸν νοσήσαντος ἀεικινήτου μέρους, βραχεῖαι πάνυ τῆς 
σωτηρίας ἐλπίδες φαίνονται. ἀντίκειταε γὰρ παντὸς μορίου 

φλεγμονῇ μεϑ᾽ ἕλκους κίνησις, καὶ ἄλλως δὲ δυσκάϑαρτον 
τὸ μέρος τοῦτο πέφυκε, καὶ φϑάνει πρὶν ἢ ἀκριβῶς ἐκ-- 
καϑαρϑῆναι τὸ λυποῦν, τῇ νομῇ τοῦ ἕλκους ἐπελυμαί- τ5 

γεσϑαι ῥαδίως τὰ συνεχῆ, τῆς πλείονος τὸ καὶ ψοσώδους 
ϑερμότητος οἰκειότητά τινα ἐχούσης τοῦ σήπειν τὰ σύν- 
ἐγγυς. εἰ δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων εἰς αὐτὸν μερῶν παραρρυεὶς χυ- 
μός τις τὰς ὁδοὺς ἐμφράξειε τοῦ πνεύματος, δύσπνοιαι 
μὲν ἕπονται ὧδε, ἀναλογοῦσαι τοῖς μεγέϑεσι τῶν ἐμφρά- 0 

; ᾿ Ε] « , ᾽ - ᾽ τ ὕ - 3 

ἕξεων" οὐκ ἀεὶ δ᾽ ὁ πνεύμων ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν αὐτοῦ οὐ- 
σίαν πάσχειν πέφυκε. 

᾿Εὰν μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ ῥεῦμα ἴσχη τὴν 
ἀρχήν, ἀϑρόον δὲ καὶ φλεγματῶδες ἢ, τὸς οὕτω πως ἰδίως 
καλουμένας δυσπνοίας ἀπεργάζεται, αἷς ἐπιταϑείσαις, εἰς 5 
 ὀρϑόπνοιαν τὸ πάϑος ἀποτελευτᾷ, ἀπὸ τοῦ σχήματος τοῦ 
σιάσχοντος τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ πάϑους ἀπειληφότος, καὶ 
ὧδε μὲν ἀξιολόγως δυσπνοεῖν ὁ ἄνϑρωπος, ἀϑρόου τε καὶ 
γλίσχρου φλέγματος εἰς τὰ τοῦ πνεύμονος ἀγγεῖα͵ ἐμπεί-- 
πτοντος, οὐχ ἧττον δὲ δυσπνοήσειεν ὁ ἄνϑρωπος, κἂν 0 
τῶν ϑερμοτέρων ῥευμάτων τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐὸν τύχῃ, 
ὁποῖον κἀν τοῖς περιπνευμονικοῖς συμβαίνειν εἴωϑεν" ἐπὲ 

φάρυγγα μὲν ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ γαργαρεῶνα, καὶ τὰς ἀντιάδας, 
ἐνστηριζομένου πρότερον τοῦ χυμοῦ, ὅτε καὶ τὰ κυναγ- 
χικὰ πάϑη συνίστανται, αὖϑις δ᾽ ἐπιφερομένου τῷ πινεύ- 
μονι, καὶ οἵδε μὲν σπανίως ἀπαλλάττουσι, φϑάνοντες τὸν 

χρόνον τῆς πέψεως, τῆς ἐπὶ τῇ νόσῳ ὀξύτητος. οὐχ ἧττον 
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δέ γε τούτου εἰς κακίων σπεριπνευμονίας εἶδος ἕτερον, ὁπό-- 
οφὰν τῶν μεσοπλευρίων. μυῶν τοῦ τε διαφράγματος καὶ τοῦ 

ὑπεζωκότος φλεγμονήν τινα καὶ ἀπόστασιν ἐσχηκότων, 
αἴφνης ἐπιστῇ τὸ πᾶν τοῦ ῥεύματος ἐπὶ τὸν πνεύμονα. 

δ σοροκεεμηκυίας γὰρ ἤδη τῆς δυνάμεως, ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐτέ- 
ρας ὁ πνεύμων τὸ πάϑος δεξάμενος, οὐκέτε ἰσχύει ἀπώ-- 
σασϑαι τὸ λυποῦν. φϑάνει γὼρ ἤδη προαποκαμὼν ὁ κά- 
ἕνων τῆς πτώσεως, ὥστε καὶ ὀλίγους πάνυ ἐσόψει ῥᾳδίως 
οὕτω δύο χαλεπὰ διαφυγόντας πάϑη. ἐπεὶ δὲ καὶ φλεγμο-- 

10 γαὲ καὶ σκίρροι καὶ ὁποιαιδήτινες ὀδύναι διά τε ἡγησαμέ- 
ψαὰς αἰτίας τῶν κατὰ τὸν ϑώρακα μερῶν, ἧττον αὐτὸν 
ἐῶσι διαστέλλεσϑαι τῆς χρείας, λείπεται ταῖς στυκνότησι τὸ 
ἐνδέον ἀνασώσασϑαι, ὡς δυσπνοεῖν ἐντεῦϑεν κινδυνεύειν τὸν 

ἄνϑρωπον. τὸ πλέον γάρ τοι τῆς διαστολῆς τοῦ ϑώρακος, 
κωλύει ἥ τε τῆς ὀδύνης αἴσϑησις, καὶ εἴ τις ὄγκος τε. καὶ 
σκίρρος εἴη προσιστάμενος. ταῦτ᾽ ἄρα τοὺς τοιούτους ἅπαν-- 
τὰς κατὰ τὸ μᾶλλόν τὸ καὶ ἧττον δυσπνοοῦντας ἐσόψει, 
κατὰ «τὸ τοῦ πάϑους μέγεϑος, καὶ τὴν τῶν κινούντων 

μυῶν ἐγγύτητα, εἰ μή που γε τὸ πεπονϑὸς τῶν πορρω-- 
Ξοφέρων μερῶν ὃν, ταῖς μείζοσι ἀσελέγχεται τῶν εἰσπινοῶν, 

ἄλλως δ᾽ οὐκ ἐνοχλοῦν τὸν ἄνϑρωτιον ἧ. ἐπὶ πάντων δὲ 
τῶν δυσπνοούντων, ἢ κατὰ μιχρὰς καὶ συνεχεῖς εἰσπινοάς» 
ἢ κατὰ τὸς μεγίστας μόνον εἰσπνοάς, καὶ ὀδυνωμένων 

καὶ βιαζομένων, ὡς μηκέτε οἵων τε ὄντων μετὰ δαστώνης 
ὁ φτοῦ ϑύραϑεν ἀπολαύειν ἀέρος" κοινῷ γὰρ δὴ ὀνόματι, 
σάντα ταῦτα δυσπνοίας εἴδη ῥητέον" ὃν τὸ μέγιστον βοή-- 
ϑημα, τὸ τῶν συνεχύντων αἰτίων ῥᾳδίως αὐτοὺς ἀπαλ- 

᾿λάττεσϑαι. ἄλλως δὲ ἀδύνατόν τινα τὸν κίνδυνον διαφυ- 
γεῖν. οὐ γὰρ. ἐπὶ πολὺ τὸ δυσπνοεῖν ἡ φύσις στέγει, εἴ 

βυθένγος ἑτέρου καὶ τοῦ τυνεύμονος χρηζουσα διὰ τὴν καρ- 
δίαν. τῷ συνεγγίζειν αὐτήν, ῥᾳδίως τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
αὐτὴ μεταλαμιβάνει παϑῶν, καὶ δῆτα ἀπαλλάσσεται μὲν 
ὁ πάσχων, πεπαινομένων ταχέως τῶν φλεγμονῶν, ἀνα- 

βηττομένων δὲ ῥᾳδίως τῶν ὑγρῶν" καὶ αὐτῶν δὴ τούτων 
36 ταῖς χροιαῖς καὶ ταῖς συστάσεσιν ἐπισημαινομένων τὴν εἰς 

ὑγίειαν ῥοπὴν τῆς φύσεως, ὧν οὐ δεῖ πάμεταν ἀλογεῖν, τὰ 
μέγιστα λυσιτελούντων εἰς τὴν τῶν κατεχόντων παϑῶν 

Βαμα: 

δοδιυ ν ἐν πὐνσο πόσαι δου μον  δωνα, ἐν κὰν ὅθι μὐ σι πιὰ, μμδινυ δος απ Ν,.-οον τ΄...“ «α.. 



ὈῈ; ΒΙΛΟΝΟΞῚ [18.1. 999 

τὸν ϑώρακα διάγνωσιν. καὶ τῶν μὲν ἰδίως δυσπνοϊκῶν 
καὶ ἀναφορικῶν οὕτω καλουμένων, ἀφρώδη τε καὶ δίυγρω 
καὶ γλίσχρα καὶ παχέα ἐσύστερον τὰ ἀναπευόμενα, ἃ δὴ 
φὸ τάχος τῆς ἀπαλλαγῆς τῷ τῆς βηχός τὸ καὶ τῆς πτύ- 

σεως, ῥᾳδίως ἐπισημαίνεται. βραδέως δὲ καὶ διὰ συνεχῶν 5 

βηχῶν μόλις πτυόμενα, ἤτοι πάχος ἢ γλισχρότητα, ἢ πλῆ- 
ϑὸος ὑγρῶν ἢ ἀπεψίαν ἢ τινα ἀδυναμίαν τῆς φύσεως ἐπι-- 
σημαίνει. καὶ τοῦτο κοινὸν ἐπὶ παντὸς βηχὸς ἀναγομένου 
ὑγροῦ οἴου- ᾿ 

Οὐ δεῖ δέ σε δ φύμος ὡς ἐπὶ μόνων τούτων τῶν τὸ 
ὠναφορικῶν φεὲ καὶ δυσπνοϊκῶν, ἤτοι ἡ γαστὴρ ἐκμαλα-- 
χϑεῖσα ἢ ἀϑρόα διακριϑέντα οὖρα, τὴν ὠπαλλαγὴν τῆς 
ψόσου πεσοίηκεν ἐξαίφνης, δηλονότε τῶν ὑγρῶν ἐκεῖ που 
καταρρυέντων. 

᾿Επί τοι γε ἐπὲ πλευρίτιδος καὶ περιπνευμονίας, φϑί-- τὸ 

σεώς τὸ καὶ τῶν λοιπῶν τῶν κατὰ τὸν ϑώρακα μερῶν 
ἀποστημάτων, τὸ μὲν διὰ βηχὸς ῥᾳδίως τὰ ὑγρὰ ἀνάγεσϑαι, 

σωτήριόν σ΄ως καὶ ἀσφαλές. «τὸ δ᾽ ἐφ᾽ οὕτως ἐπικρατοῦσιε 
πάϑεσι τὴν γαστέρα ἐχταράττεσϑαι, τῶν οὐκ ἀκινδύνων 
τὸ πλέον πέφυκε. ταῖς γάρ τοι συνεχέσι τῆς γαστρὸς ἐκ- 0 
κρίσεσιν ἐκλυομένης τῆς δυνάμεως, σχολαίτερον διὰ βηχὸς 
ἀνάγεταε τὰ ὑγρά. φϑάνει μὲν γὰρ συρρεῖν ἐπὶ τὴν ἄνω 
ἔξοδον τὰ τοιαῦτα ὑγρά, εἰς τὰς κοιλίας δέοντα τοῦ πνεύ-- 

μονος. οὐκέτι δ᾽ ἰσχύει διὰ βηχὸς ἀνάγεσϑαι, ἀδυναμίᾳ 
γικωμένου τοῦ κάμνοντος, εἷς κινδυνεύειν ἤδη τῶν εἰσ- 5 

σινοῶν τὰς ὁδοὺς συγκλείεσϑαι ἐντεῦϑεν, καὶ τὸ τῆς καρ- 

δίας πῦρ συμπνίγεσϑαι, τὰ δὲ πτύσματα μὴ ῥᾳδίως. ἀνα- 
γεσϑαι, μηδὲ πέψιν ἤδη ἴσχειν. ἐπὶ δὲ πλευρίτιδὸς τὲ καὶ 
στεριπνευμονίας συστασίν τινα ἐκ πέψεως εἰληφότα, φαί- 
γεφαί τὲ καὶ ὑπόλευκα ὕφαιμα. τὠναντία δέ γε τούτων, :9 
πρασωδὴ καὶ μέλανα καὶ γλίσχρα ὄντα; καὶ μὴ ῥᾳδίως 
ἀναγόμενα, καὶ ὀψέ ποτε τῆς νόσου ἐπιφαινόμενα. "σὺν 
μὲν γὰρ ἰσχυρᾷ δυνάμει, μῆκος νόσου σημαίνει, σὺν 
ἀσϑενεῖ δέ, τὸ πλεῖστον ϑάνατον. χεῖρον δὲ καὶ τὸ μὴ 
στρος βῆχα διερεϑίξεσϑαι τὸν πάσχοντα, κἄν που τύχῃ, 35 
μηδὲν ἄξιον λόγου πνύη" ταῦτα γὰρ δὴ πάντα, κακοή-- 

ϑειαν μὲν τῆς νόσου, ἀτονίαν δὲ ἐπισημαίνει δυνάμεως. 
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᾿Επὶ δὲ τῶν αἷμα μόνον ἀναγόντων, δύσπνοια μὲν 
Ε ᾿ ΝΗ ᾿ ἜΜ, ᾿ ᾿ ε , - » 

οὐδεμία τις ἕπεται, εἰ μῇ οποόταν νϑρ τὰς ὁδοὺς τοῦ 

φινεύματος τὸ αἷμα ῥέῃ, φλεβός στενὸς ἢ ἀρτηρίας, δὲ ὁποι- 
αψδήτινα ῥαγείσης αἰτίαν. ἤτοι γὰρ διὰ πτῶμα ἢ “πληγήν, 
"ἢ βιαίαν φε καὶ ἰσχυρὰν φωνήν, ἢ διάβρωσίν τινα καὶ 

ὠνασνόμωσιν, αὗται στάσχουσι, καὶ τὰ μὲν ἄλλα, δὲ ἐπε- 

δήλους αἰτίας γίνονται" διάβρωσις δέ, διά τινας ἐκεῖ που 

συρρυέντας δριμεῖς καὶ διαβρωτικους χυμούς, οἱ χρονίσαν- 
φες ἐν ἀπαλοῖς μορίοις τῆς κατ᾽ αὐτοὺς κακίας τοῖς σύν-: 

10 ἐγγυς μεναδιδόασε' τὴν δ᾽ ἀγναστόμωσιν, καὶ δὲ ἀτονίαν 
μὲν εἰκὸς τῆς καϑεκτικῆς δυνάμεως γίνεσθαι" οὐχ ἧττον 
δὲ καὶ διά τινα λεπτὰ καὶ δριμέα ῥεύματα, τὴν ἀναστό- 
μίωσιν ἐρεϑίζοντα᾽" ἔτι δὲ καὶ διὰ πλῆϑος βιασάμενον. καὶ 
τὰ μὲν λεπτά τε καὶ ξανϑὰ καὶ ὕπαφρα ὄντα, τῆς ἀρτη-- 

"6 ρἰὰς μᾶλλον εἰϑεσο ῥαγείσης σύμβολα. τὰ δὲ πορφύρεά 
φε καὶ παχύτερα τῶν φλεβῶν. τὸ δὲ ποσὸν τοῦ αἵματος, 
φὸ τοῦ ἀγγείου μέγεϑος καταγγέλλει, καὶ τὰ μὲν πάνυ 
εὔχροα καὶ διειδῇ, τοὺς ὑψηλοτέρους τόπους τοῦ ϑώρα- 
κορ᾽ τὰ δ᾽ ἤδη μελανίζοντα καὶ πελιδνά, τὴν ἀπὸ βάϑους 

2) ἀναγωγὴν σημαίνει. ὥσπερ καὶ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ πνεύμο-- 
ψος, ἀφρώδη τὸ πλέον φαίνεται, τὸ δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων μερῶν, 
οὐχ οὕτω. κοινὸν δὲ πάντων τῶν ἀπὸ τοῦ ϑώρακος ἀνα-- 
γομένων, τὸ μετὺὶ βηχὸς τὴν ἀναγωγὴν αὐτῶν γίνεσϑαι, 
ὥσπερ ἔμετος σύμπτωμα τῶν ὠναγομένων διὰ οἰσοφάγου. 

25 διάγνωσις δὲ τοῦ πεπονθότος τόπου, τὸ κατὰ τὸν ϑώρακα 
βάρος, ἢ ὀδύνης που αἰσϑάνεσϑαι, ἤτοι ἐν ταῖς μείοσι ἢ 
ἐν ταῖς μείζοσι τῶν ἀναπγνοῶν κατὰ τὸ πεπονϑὸς μόριον. 
ἴδιον δὲ καὶ μάλιότα ἐπὶ τῶν μήπω ῥαγέντων ἀποστημά- 
των, ἐπ᾽ ἐκείνου μᾶλλον τοῦ μέρους ᾧ ἐμπέφυκε τὸ ἀπο-- 

ϑοσφήμα, ῥᾷον καταπλίνεσϑαι τοὺς πάσχοντας ἢ ἐπὶ τοῦ 
ἀντικειμένου. ὥσπερ τινὸς ἐκκρεμαμένου καὶ βαρύνοντος, 
καὶ τὴν ἀναπνοὴν συγχέοντος ταῖς ἀντικειμέναις ἀναπλί- 
σεσι. ταῦτά γε μὴν καὶ τὰ τοιαῦτα, ἢ ἄνω γε ῥαγέντα 
χωρεῖ ἢ κάτω, ἢ ἅμα τοῖς περιέχουσι ταῦτα χιτῶσιν, ὅ δὴ 

39 καὶ εἰς ἀσφάλειαν ἄμεινον. οὐ γὰρ δὴ αὖϑις ἐκεῖ που τὰ 
αὐτὰ συνίσταται, ἢ μετὰ τὴν τοῦ ὑγροῦ ἐξαγωγήν, ὕστα- 
τοι καὶ οἱ ὑμένες διαλυϑέντες ἐξίασιν. οὐ γὼρ μικρόν τὲ 
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δέος μὴ τῶν ὑμένων ἐξιόντων, αὖϑις ἐπισυστῆναι τὴν 
ἀπόστασιν, ὥσπερ ὁποῦ τινος τοῦ λείποντος, τῆς ὅσον 
οὔπω ἐσομένης ἀποστάσεως γεγονότος. δεῖ δὲ καὶ τούτων 
τὰ ὑγρὰ συρρηγνυμένων, λεῖα φαίνεσϑαι τὴν ἀρχήν, καὶ 
μεϑ᾽ αἵματος, καὶ τὴν ἐπὶ τῇ πέψει σύστασιν ἐμφαίψειν, ς 
καὶ τὸ πλέον, ὁμοιοειδῇ τυγχάνειν καὶ μὴ βαρέως ὄζειν, 
ῥᾳδίως φε ἀνάγεσϑαι , καὶ εὐφορίαν ἔχϑιν -ὧὦδε τὸν πά- 

σχοντα. τὰ γὰρ μὴ φοιαῦτα μῆκος τὲ καὶ κακοήϑειαν ἐπε- 
σημαίνει τῆς νόσου. 

λζ. Περὶ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα παϑῶν διάγνωσις. 10 

᾿Επεὶ δὲ περὶ τῶν τοῦ πνεύματος ὀργάνων τὰ εἰκότα 
εἴρηται, νυνὶ καὶ περὶ τῶν τῆς τροφῆς λεχτέον ὀργάνων, 
ὅπως τε καὶ ὑφ᾽ οἵων αἰτίων πάσχει καὶ ἅτινα τὰ ἐξ αὐ- 
τῶν ἐπιόντα ἢ ἀναγόμενα ἐπισημαίνεται. οὕτω γὰρ ἀπο- 
δοϑέντος τοῦ λόγου καὶ ἢ κατὰ τῆς τροφῆς τὰ ἀγγεῖα 15 
ὑπόϑεσις, τὸν ἄρτιον ἀπειληφυῖα ἔσται λόγον. καὶ δὴ καὶ. 
μιήτε τῷ ποσῷ τῆς τροφῆς τὸν στόμαχον βαρυνούσης, 
μήτε τινὶ ποιότητι δακνούσης καὶ ἀλλοιούσης αὐτόν, ὑγιῶς 
δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ. στομάχου καὶ τῆς γαστρὸς κατὰ τὴν 
ἑαυτῶν οὐσίαν τε καὶ δύναμιν ἐχόντων, εὐφορία μὲν ἐπὲ :0 
τῇ πέψει ἕπεται, οὐδαμῶς δὲ ἢ βραχεῖαε καὶ ἄπονοι γί- 

εψονφαὲ ἐρυχγαί. τά,τε ἔντερα μετὰ τὴν πέψιν τῆς γαστρός, 
αὐτὴν διαδεξώμενα τὴν τροφὴν καὶ κατ᾽ οὐδὲν βαρυνϑέντα, 
ὅσον τε χυμῶδες ἐν αὐτῇ προσειληφότα, μεϑ᾽ ἱκανὸν τὸν 
χρόνον, ῥᾳδίως τε καὶ ἀλύπως τὸ περιττὸν ἐκκρίνει. λεῖόν 25 
φε καὶ μαλϑακὸν καὶ ἱκανῶς ὠχρόν, ἤτοι οὖν ὑπόξανϑον 
φαινόμενον, εἰ μή τις ἀποκαταβαφῆς τινος τροφῆς ἑτέρα 
᾿χροιὰ ἐπιγένηται. ἀναλογίαν μέντοι δεῖ τινὰ τιρὸς τὴν τῆς 

«ροφῆς ἀστοσώζειν ποσότητα τὰ κενούμενα" ὧν δ᾽ ἤτοι 
τῷ ποσῷ ἢ τῷ πτιοιῷ τὰ προσφερόμενα τοῦ συμμέτρου 30 
ἐξήλακται, ἤ τις δυσκρασία ἢ, ἢ χυμοί «τινες ἀλλόκοτοι 
ἐμστετελεγμένοι τὺ τῆς τροφῆς λυμαίνονται ὄργανα, πολλά 

τε καὶ ποικίλα ἀναφαίνεται πάϑη. 
Καὶ τῷ μὲν ποσῷ βαρύνουσα ἥ τε τροφὴ καὶ ἡ πό- 

σις ἤτοι ἐμέτους τὸ καὶ διαρροίας εἰώϑασιν ἐπάγειν, ἢ μυὴ) 3ς 
ἐμεϑέντα ἢ διαρροΐσαντα βραδυπεψίας τε καὶ ἀπεψίας. εἰ 
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δέ κατὰ ποιότητα πολλῷ γε τοῦ συμμέτρου ἐξαλλάττοιντο, 
ϑερμνῆς μὲν τῆς ἐπικρατούσης οὔσης ποιότητος; δηγμοὶ 

κἀτά τε τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα νύσσοντες, κεφαλαλ- 
γίαι τὲ καὶ ἐρυγαί, κνισσώδεις τὸ καὶ ἀηδεῖς. ψυχρᾶς δὲ 

9 φύσαι σύνεισε καὶ ἐρυγαὶ ὀξώδεις, ἢ καὶ ἕτεραι αὐτὴν "δὴ 
ταύτην ἐμφαίνουσαι τὴν τῆς τροφῆς ποιότητα; στρόφοι τὲ 
καὶ κλύδωνες. καὶ ταῦτα μὲν ἐμέτοις ἢ ὑπεξαγωγαῖς σκυ-- 
βάλων, βραχείαις ἅμα καὶ καϑαραῖς τροφαῖς ἀποκαϑίσταν- 
ται" αἱ δυσκρασίαε δὲ ταῖς ὁμοίαις μὲν εἰκότως παροξύ-- 

10 ψονφαι τροφαῖς, ταῖς δ᾽ ἐναντίαις δαΐζουσι, καὶ οὐδέν γε 

ἴσως ἄτοπον, εἰ τὰ μὲν ὅμοια αὐξητικὰ ἀλλήλων ἢ, ἐξ 
ἐναντιωτάτων δὲ κιρνᾶται σύμμετρον" ὅπου γε τὸν λόγον 
φϑάνουσα ἡμᾶς διδάσκει ἡ αἴσϑησις. ἀμέλει τὸν μὲν ξη- 
θαῖς ἡλλοιωμένον ῆ ϑορμαῖς σοιότησιν, Ὅρεξις τῶν ὑγρῶν 

τ ἢ τῶν ψυχρῶν ὀχλοίη ἂν μάλιστα" τῶν δ᾽ ἐναντίων ἢ 

ψυχρά τε καὶ ὑγρὰ ἐφίεται ϑυσκρασίω, καὶ ὧδε μὲν ποιό-- 

τήτος τινὸς ἐπικρατούσης, ταῦτα γίνεται. εἰ δέ τις εἴη καὶ 
χυμῶν διεφρϑορύότων ἐπικράτησις, ὅσα δεινὰ συμβαίνειν 
εἰκός. ψυχρῶν μὲν γὰρ καὶ γλίσχρων καὶ ὠμῶν χυμῶν 

30 ἐμσεεστλασμένων τῇ γαστρί, βραδυπεψίαι μὲν καὶ δυσπεψίαε 
ἕπονται, οὐχ ἧττον δὲ καὶ ἴλιγγοι, ὀξυρεγμίαι τε καὶ ἄλογοι 

ὀρέξεις, καὶ ἄδιψοι τὸ πλέον οἵδε μένουσιν, εἰ μή τις αὐτοὺς 
ψιτρώδης τὸ καὶ ἀλυκὸς χυμὸς λυποίη. τότε γὰρ καὶ δίψος 
αὐτοῖς ἀξιόλογον ἕπεται, εἰ δὲ χολώδεις τε καὶ σεσηπότες 

35 ἕψεροι διενοχλοῦντες ὦσι γυμοί, ὅσης ἀηδίας ἐμπίσπλασϑαι 

τοὺς πεπονϑότας εἶκός; οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν πικρότητος 
μόνης ἔχουσιν αἴσϑησιν, οἱ δ᾽ αὖ ἀρρήτου τινὸς ἀηδίας, 
ὥσπερ ἔνιοι βρωμώδους τε καὶ ἰχϑυώδους αἰσϑάνονται 

σοιότητος, καὶ ἄλλος ἄλλης. πάντες δ᾽ ἀηδοῦς καὶ πεφυ-- 

30 κυίας ἐκταράστειν τοὺς πάσχοντας., ἅπαντες δ᾽ οὗτοι ἐπὶ 
διαφϑοραῖς τε καὶ σήψεσι πολυειδῶν χυμῶν, οὕτως ἀηδὼς 
διάκεινται. οὐ ϑαῦμα δ᾽ εἰ ἀπόσιτο: καὶ δίψους μᾶλλον 
ἥττους ὅσοις ἀηδεῖς καὶ σεσηπτότες οὕτω χυμοὶ πρὸς τῇ 
γαστρί τε καὶ αὐτῆς τῷ στόματι ἐγκάϑηνται, τὴν μὲν 

35 φῶν καϑηκόντων ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου νεύρων ἐπὶ τὸ τῆς 
γαστρὸς στόμα ἐπὶ τῇ πείνῃ αἴσϑησιν φῆς τῶν ἀηδῶν. χυ- 
μῶν ἀπαμβλυγάσης ἐπικλύσεως. τῆς δὲ ξηρότητος αὐτῶν 
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συνδιατιϑείσης τὸ τῆς γαστρὸς στόμα καὶ διερεϑιζούσης 
φὴν ἐπὶ τὸ πάϑος αἴσϑησιν. καὶ οἵδε μὲν οὖν ἅπαντες οἱ 
ἐνοχλούμενοι τοιούτοις πάϑεσι, ῥυπτικοῖς τὲ καὶ τμητι- 
κοῖς φαρμάκοις τισίν, ἐμέτοις τε χρησάμενοι καὶ ταῖς συμ- 
φερούσαις καϑάρσεσιν, ἐπὶ τὸ ὑγιὲς αὖϑις καϑίστανται. 5 

ἐπεὶ δ᾽ εἰκὸς ἐνίους ἀλίσκεσϑαι ἐμέτοις τε καὶ διαρροίαις 
καὶ χολέραις, τεινεσμοῖς τε καὶ δυσεντερίαις, ἔτε τὲ λειεν-- 

φερίαις, στρόφοις τ καὶ κλύδωσι γαστρός, ἀλγήμασί τε 
κώλου καί τισε τοιούτοις, φέρε τι καὶ «περὶ τούτων τὰ 

εἰκότα λέξωμεν ὡς ὧν μηδὲ τούτων εἴης ἄπειρος, καὶ πρῶ- τὸ 
τον μὲν “τερὶ τῶν ἐμουμενών λέξωμεν, εἶϑ᾽ οὕτως δὲ καὶ 

σερὶ τῶν διὰ γαστρὸς χωρούντων. 

λη. “Περὶ διαγνώσεως ἐμουμένων. 

Ἂν πᾶσιν οὖν τοῦτό σε δεῖ προεπίστασϑαι, ὡς συ- 

γηϑείας μὲν τὰ πρῶτα δεῖ χαρίζεσϑαι, εἶϑ᾽ οὕτως ἐπὶ τ 
στᾶσε τοῖς ἐκκρινομέγοις τὰς ἀποφάσεις «οιεῖσϑαι. ἐνίοις 

γὰρ τοσούτῳ φαίνεται χείρω τὰ ἐμούμενα, καὶ διὰ γαστρὸς 
"χωροῦντα, συνήϑεσί τε τῆς φύσεως ἐπκρίσεσιν, ὡς ἀγνοῶν 
μὲν διαμάρτοις ἂν πολλῷ. τοῦ. δέοντος. καταμαϑὼν δὲ 

ἀμείνων ἔσῃ διαγνώμων. καὶ δῆτα τῆς τροφῆς καὶ πόσεως 50 
φὴν συμμετρίαν τηρούσης, εἴ γέ τινες ἕποεντο ἐπ᾽ αὐταῖς 

ἔμετοι, ἤτοι ἐψύχϑαι δ ἀήϑη προσβολὴν ψυχροῦ, ἀπό γ8 
τῶν ἐκτὸς ἢ τῶν ἐντὸς λυπήσαντος, ἢ τεϑερμάνϑαι καὶ 
διηρεϑίσϑαι φαίνεται τὴν γαστέρα, διά τινα δριμεῖάν τὲ 
καὶ “δάκνουσὰαν προσισχομένην τῇ γαστρὶ χολήν. καὶ ὅδε 25 
μὲν ἤτοι συνεξεμεϑείη ἂν πᾶσα τοῖς βρώμασιν, ἢ τό γε 
δεύτερον, ψιλήν. τενὰ τῆς κατ᾽ αὐτὴν αἴσϑησιν δοίη ἂν 
σιοἰότητος, πικρότητὸς τινος τοῦ κάμνοντος ἠσϑημένου. 
εἰ δὲ δὴ ἐπισυμβάσης τινὸς ψύξεως, ἀκολουϑοίη ἔμετος, 

αὐτὴ ἂν μόνη ἡ τροφὴ ἐξεμεϑείη, ἢ καὶ μετά τινος βρα- 30 
χέος φλέγματος, οὐδέν. τι δ᾽ ἄξιον ἀκολουϑήσει λόγου βλά- 
βος, εἰ μή που συνδιαδοϑείσης τῇ γαστρὶ καὶ τοῖς ἐντέ- 

θοις, τῆς βλάβης, διάρροιά τις ἐπεγέποίγην. ἤ. δὴ τῷ. ποσῷ 

ἂν μόνῳ ἐγνοχλήσειε᾽ καὶ ἴσως ἄν γε περὶ φούτου προῖόν- 
οφερ φαίημεν, νυνὶ δὲ περὶ τῶν ἐξῆς, εἷς δὲ ἐμέτου φερο-- 35 
μένων, εἴπωμεν. εἰ μὲν οὖν οὐδεμιᾶς αἰτίας ἔξωϑεν βια- 
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σαμένης ἐξεμοῦντες ἤτοι. φλεγματώδεις τινὰς χυμοὺς ἐξά-- 
γουσιν ἀποίους ἢ ὀξώδεις ἢ γλυκάζοντας ἤ ἁλυκοὺς ἢ καὶ 
μὲτά τινος ἀναμεμιγμένης ποιότητος πικρᾶς, ἤτοι αὐτῷ 
τῷ πλήϑει βαρύνοντας καὶ ἐμουμένους διὰ τοῦτο, ἤ τινος 

5 ἐμφωλευούσης καὶ διερεϑιζούσης χολῆς τούτους, ἣ δὴ καὶ 
ὑστάτη μετὰ τούτους ἐνίοτε συνεξάγεται. ταῦτά τοι καὶ 
πυνθάνεσθαι ὧδε χρή, εἴ τινος ἐπὶ τοῖς ἐμουμένοις αἴ- 
σϑοιντο πιχρότητος. οἱ δὲ δὴ μόνας χολὰς ἀνάγοντες ἤτοι 
ὠχρὰς ἢ ξανϑὰς ἢ πρασοειδεῖς τὲ καὶ ἰώδεις ἀνάγουσιν, ἢ 

10 ἀχραιφνεῖς καὶ καϑαράς, ἢ μετ᾽ ἀλλήλων μεμιγμένας, ἢ 
καὶ μετὰ τινος φλέγματος, καὶ ἢ παχείας καὶ ϑρομβώδεις, 
ἢ λεπτὰς καὶ λείας, καὶ ἢ τις εὐφορία ἕπεται, προηγήσα- 

μένης δυσφορίας, ἢ μᾶλλον δυσφορίαι καὶ ἀϑυμίαι καὶ 
λειποψυχίαι ἕπονται. καὶ εὐφορίαε μὲν ἐπὶ δεούσαις ἕπον-- 

ι5 σὰν ἐκαρίσεσιν. ἀνάπαλιν δὲ ἐπὶ ἐνδεούσαις, δὲ οἱασδήτε- 
ἱψὰς τροφάσεις, ἃς ἐν ἰδίοις τόποις. λέξομεν. τὰ χρώματα 
δὲ τῶν χολῶν, ὑπόσον ἄν τοῦ κατὰ φύσιν, τοῦ ὠχροῦ 

φημιε καὶ τοῦ ξανϑοῦ ἐκβαίη, τοσούτῳ χείρω φαίνεται, καὶ 

δυσφορίαι ὧδε πλείους ἕπονται. ἀμείνους δὲ τῶν ἐμουμέ--: 

20 γων χολῶν, αἱ μετὸὺ φλέγματος. δεύτεραι δὲ αἱ ὑγρότεραε, 

ἥκιστα δὲ αἱ ϑρομβώδεις. πᾶσαι δὲ ἡγησαμένων πέψεων 

καὶ τὴς φυσικῆς συνδραμούσης ῥώμης, κἂν διαφέρωσιν 
ἀλλήλων ἐπὶ μοχϑηρίᾳ, ἀλλ᾽ οὖν εἰς ἀγαϑὸν τείνουσι τέ- 
λος. τὠνανεία δὲ ἕπεται, μὴ σροφανείσης πέψεως, καὶ μά-- 

“5 λιστα ἢν μὴ ὃ ζωτιπὸς συνεξακολουϑοίη τόνος. τοῦτο δὲ 

κοινὸν καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν οἴεσϑαι δεῖν ἐκκρίσεων. οὐ δεῖ 
δὲ τῷ ποσῷ τεκμαίρεσϑαι, ἀλλ᾽ ἢν οἷα δεῖ καϑαίρεσϑαι, 

καϑαίρωνται καὶ ὅπως. ἐντεῦϑεν γάρ σοε τὸ διαγινώσκειν 
ἔσται ἄμεινον. περὶ δὲ χολῆς μελαίνης ἐμουμένης, οὐκ 

30 οἶδα ὅτε ἂν καὶ φῶ, ἀεὶ τὰ χείριστα προσημιαινούσης τοῖς 
ἐμέσασι. διαγνωσθείη ἄν σοι αὕτη; εἰ κατὰὶ σποδοῦ. χε- 
ϑεῖσα ὑπερζέσει, οἷόν τε κἀν τοῖς δριμέσιν ὁξέσι συμβαί- 
ψεῖν εἴωϑε" κἄν σου ἔροιο τὸν κάμνονφα, ὀξέος πάνυ ἐρεῖ ὦ 
σοί αἰσϑάνεσϑαι καὶ σερυφνοῦ τοῦ ἐμουμέψου χυμοῦ. εἴΞ 

35 θηφᾶς. δὲ ὡς διὰ τούτων εἴη σοι διαγιγνώσκειν τοῦτον, καὶ 
μὴ ϑυδίῶξ ὑφ᾽ ὁμοίων. ̓ ἐξαπατάσϑαι χυμῶν. 4 γὰρ ἰώδης 

.ἂἄε καὶ ἰσατωδὴς ἐπὶ μάλλον χρονίσασαι καὶ συσσαφέεῖσαι, 
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τοιαῦται μὲν φαίνονται ἐνίοτε τῷ χρώματι. πικρὼν δὲ ἀεὶ 
πἀρέχονοι τὴν αἴσϑησιν" αἷμα δὲ ποϑὲν εἰς τὴν γαστέρα 
ῥυὲν καὶ παραμεῖναν, μέλαν γίνεται, οὐχὶ τοιαύτης δὲ τε- 

λοῦν ποιότητος ἐξελέγχεται. 

λθ΄. Περὶ ἐμουμένου αἵματος. 5 

᾿Επεὶ δὲ εἰς τὸν περὶ αἵματος λόγον κατέστἥμεν, 
προσεπιϑώμεν καὶ τὸν περὶ τούτου λόγον. ἐνίοις γὰρ αἷμα 
ἀναφέρεται ἐμούμενον, ἢ καϑαρὸν ἢ μελαινόμενον ἤδη, 
καὶ ἢ ἐπὶ προηγησαμένοις πτώμασιν, ἢ πληγαῖς, ἤ τισιν 
ἑνέραις ἔξωϑεν αἰτίαις, ἢ τὸ δοκεῖν, ἐξ αὐτομάτου. καὶ τὸ 

ἐπὶ μὲν ταῖς ἔξωϑεν δήλαις οὔσαις, οὐ πολυπραγμονεῖν. 

ϑέμις. ταῖς δὲ ἐντὸς ἀγνοουμέναις, διαφύγοι ἂν καὶ εἴ τις 

ἐπ᾿ αὐταῖς βοήϑεια νομίζοιτο. ἢ τοίνυν πλήϑους προηγη-- 

σαμένου καὶ βαρύνοντος, καὶ τὴν ἔξοδον σπεύδοντος, ἢ 
᾿ φῆς καϑεκτικῆς δυνάμεως τῶν φλεβῶν καὶ τοῦ ἥπατος ιτ6 
ἀτονούσης, σφοδρότερον δὲ διὰ τυχοῦσαν ἔνδειαν τῆς γα- 
στρὸς ἑλκεικῆς δυνάμεως ἐνεργησάσης τῇ ἀνθολκῆ, μετή- 
χϑή τὸ αἷμα ἐπὶ γαστέρα. ἅπαξ δὲ ῥοτιὴν τοιαύτην εἰλη--. 
φὸς δυνάμεων, διαφόρων μορίων ἀρρωστίᾳ τὸ καὶ ἰσχύϊ, 
ἤδη εἰς συνήϑειαν τῷ χρόνῳ τὸ πάϑος περιέστη, ὑφ᾽ ἡ Ὁ 
καὶ ὁ τοῦ αἵματος ἔμετος ἔνιοις ἕπεται, καὶ μάλιστα ἐπὶ 

σιλέον νηστεύσασι. τισὶ δὲ ῥῆξίς τε καὶ ἀναστόμωσις ἀγ- 
γείων γίνεται διά τινα διάβρωσιν, ἢ πλῆϑος ἡγησάμενον, 
ἢ πληγήν, ἢ πτῶμα" καὶ ἄχροα μὲν τοὰὶ ἐξ ἐπιπολῆς, με- 
λαινόμενα δ᾽ ἤδη τὰ ἀπὸ βάϑους ἀναγόμενα. καὶ ὧδε μὲν 25 
ὁ περὶ ἐμέτων ἀποληγέτω λόγος. ἑξῆς δ᾽ ὧν εἴη φάναι 
σερὶ τῶν διὰ γαστρὸς χωρούντων. 

μ΄. Περὶ διαγνώσεως ἐκκρινομένων. " 

Καὶ τοίνυν τῆς τροφῆς πλεονεχτούσης, τῷ ποσῷ, καὶ 

μὴ κρατουμένης τῇ πέψει, ὑπόλευκά τε καὶ ὑγρὰ διαχωρεῖ 30 
ἀϑρόα, καί ποτε καὶ διαρροίας εἴδη τούτοις ἕπεται. καὶ 
τὰ μὲν αὐέξῶν, οἷα τὴν ἀρχὴν ἐφάνη, παραμένει. τὰ δ᾽ αὖ 
εἰς ἕτερα μεϑίσταται χρώματα, καὶ ἢ εἰς ἀμείνω τὸ καὶ 
στεσεμμένα, ἢ εἰς ξανϑά τε καὶ ὑγρά, καὶ οἷα τὰ ἀπὸ. χο- 
λῆς ἐκκρίνεται. καὶ οὕπω ἀπεικός. καὶ γορ ἐνίοτε. ὀργώ- 35 
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σῆς τῆς ἐχκριτικῆς δυνάμεως, ἐπὶ τῷ τοὺς λυποῦντας τῶν 

χυμῶν ἀπώσασϑαι, πρόφασις ἡ διάρροια εὑρεϑεῖσα, συν-- 
ἐξήγαγε τοῖς ἀπεπτηϑεῖσι τὰ δεόντα. ἀμέλει προσέχειν 
ἀκριβῶς δεῖ ἐνταῦϑα, μήπως ἀπροόπτως ἀποπειρώμενος 

5 τὴν ἐπὶ διαρροίαις ἐπισχεῖν φοράν, λάϑῃς ἐπισχὼν τὴν 
ὁρμυὴν τοῦ δέοντος ἐκκρίνεσθαι χυμοῦ. οὐκ ἀγνοεῖν δὲ δεῖ, 
ὡς ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ εἰς χολέρας εἴδη ταῦτα μεϑίσταται, καὶ 

ὁφὲ μὲν ἄνω τὲ καὶ κάτω, ὁτὲ δὲ κάτω μόνον φέρεται, 
καὶ ὑδατόχολα μὲν λέγεται καὶ φαίνεται τὰ ἐκκρινόμενα" 

10 ἀτονίας δὲ καὶ ἀϑυμίας, ἔτι τε συγκοπὰς καὶ κατανψύξεις 

ἐπιφέρει ὕστερον πλεονάσαντα, καὶ μὴ βοηθϑούμενα. καὶ" 
τὰ μὲν ὑπόλευκα καὶ γαλακνώδη, καὶ ἀσύστατα τῶν ἐκ- 
κρινομένων, οὐχὶ μικράν τινα κατηγορεῖ τὴν ἀτονίαν τῆς 
συδαττικῆς καὶ ἀλλοιωτικῆς δυνάμεως διά τινα ἐπικρατήσα-- 

16 σὰν Ψύξιν. ὥσπερ δὴ τὰ πυρρά τε καὶ ξανϑά, χολωδουῤ 
συλεονάζοντος χυμοῦ διατελεῖ ἔκγονα, διά τινα πλεονεκτή- 

σασαν "ϑερμόνητα, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ ἐνίοις λευκὰ καὶ μᾶλλον 
συνιστάμενα, καὶ οἷον τῶν κυνῶν αἱ κότεροι φέρονται, καὶ 
οὐκ ἀϑρόα, οὐδὲ συχνάκις, ὁποῖα ἑαὶ ἐπὶ διαρροίαις. καὶ 

0 διασημαίνει ταῦτα, μᾶλλον τὸν ἐξοχετεύοντα ἐπὶ γαστέρα 
τῆς χολῆς πόρον ἐμιστεφράχϑαι. ταῦτά τοι καὶ χολώϑη τὰ 
οὖρα τὸ πλέον αὐτοῖς φαίνονται, ὧδε τῆς πλείονος μετο- 
χετευομένης χολῆς, ἢ καὶ ἄνω συνήϑως ἐμουμένης. τὸ 
συλέον δὲ ἱκτέροις ταῦτα ἐσιγίνεται, τοῦ χρωνγνῦντος ἐστὶ 

3. τὸ δέρμα συνεξορμῶντος χυμοῦ. καὶ τὸ μὲν ξανϑά τε καὶ 

πυρρά, ὡς εἴρηται, καὶ οἷον ἐρυϑρὰ ὑποχωρήματα, ἀπό τε 
τῆς ξανϑῆς καὶ ἐρυϑρᾶς χολής χρώνγνυται. ὥσπερ δῆτα τὰ 
πρασώδη καὶ ἰώδη καὶ κραμβίζοντα, τοιούτων ἔκγονα χυ- 
μιῶν. «οὶ δὲ γε μέλανα, ὁτὲ μὲν ἐξοπτηϑέντος τὸ καὶ ἐκ- 

30 χρεϑέγντος αἵματος, τοιαύτῃ φαντασία γέγονεν, ὁτὲ δὲ αὐ- 
τῆς ἐστι τῆς ἀναιρούσης χολῆς ἔκκρισις, ἔσϑ᾽ ὅτε μήν, 

στοικίλα τὲ καὶ ἀνοαμομεγμένα φαίνεται χρώματα, τῶν προ- 
φέρων χείρονα; ὅτε καὶ τοὺς ἀκμάζοντας σελέον διασημιαί-: 
ψει χυμούς" καὶ οἵδε μὲν ἅπαντες οἱ χυμοί, οὖς ἐξεϑέμην 

βϑ5 Τῷ λόγῳ; ῥᾳδίως τὸ καὶ ἀλύπως; καὶ ἐπὶ πρισέμοις ἐκκρε- 

νόμενοι ἡμέραις, καὶ πέψεως ἡγησαμένης, 'καί φινα" ὖφο- 
ρίαν συνεπάγοντες ταῖς ἐκκρίσεσιν, πάντως “ἄν εἶεν ἀγα- 
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ϑοὶ φαινόμενοι. τἀναντία δὲ αὐτῆς πέφυκεν ἐπὶ τοῖς ἐναν- 
τίως γινομένοις συμβαίνειν. λειπιοψυχίαι γὰρ καὶ ἀϑυμίαι, 

ἔτε τε ἀναισϑησίαι καὶ παραφροσύναι, ῥιπτασμοὶ καὶ ϑά- 

γνατοι ἔσϑ᾽ ὅτε ἐξαπιναῖοε ἕπονται. προσκείσϑω δὲ τῷ 
λόγῳ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν δυσκρασιῶν τῆς γαστρὸς κοιλιακοὶ ὃ 
πάϑη καλούμενα. καὶ γὰρ ψυχϑείσης καὶ ϑερμανϑείσης 

σφοδρότερον, ξηρανϑείσης τε καὶ ὑγρανϑείσης, καὶ εἰς 
ἕξιν ἤδη καταδεξαμένης τὴν δυσκρασίαν, αἱ ἀπ᾽ αὐτῆς 
κοιλιακαὶ καλούμεναι γίνονται διαϑέσεις. καὶ τούτων τοὺς 
μὲν διψώδεις τὸ ἐσόψει καὶ ἀβληχρῶς πυρέσσοντας, ξανϑά 10 

τε καὶ πυρρὰ διαχωροῦντας, καὶ πιροσαγωγῇ ψυχρῶν ὠφε- 
λουμένους, τοὺς δ᾽ αὖ βραδυπεπτοῦντας καὶ ἀδίψους τὸ 
στλέον καὶ ἔνωμα διαχωροῦντας, ὥσπερ τοὺς δ ὑγρότητα, 
ἀσώδεις τε καὶ ὑγρότερα καὶ ὕπωχρα ἀποπατοῦντας" τοῖς 
δὲ τῆς ξηρότητος τῷ πάϑει εἰλημμένοις ὀλίγα μὲν προΐε-- κ5 
χαι μετὰ συντηγμάτων. διψῶσι ὃὲ πλέον οὗτοι, καὶ δυσ- 
ιατώτεροι καὶ μᾶλλον ἐχτετηγμένοι, ἐκδαπανηϑείσης αὖ- 
τῶν ἤδη τῆς φυσικῆς ἰκμάδος τοῦ σώματος. καὶ ἔμετοι 

μὲν καὶ γαστρόρροιαι ἀδικοῖεν ἄν σῇ τῶν φερομένων κα- 
κίᾳ, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῷ τῶν ἐκκρενομένων ποσῷ, ἐπει-- 20 

δὰν καὶ πλείω εἴη τοῦ δέοντος τὰ κενούμενα, συνεξατμι-- 
ζομένου μὲν ταῖς ἐκκρίσεσι τοῦ ϑερμοῦ, ξηραινομέγνου 

δὲ καὶ ἀτροφοῦντος ἤδη τῇ πλείονι κενώσει τοῦ σώματος. 

α΄. Περὶ διαγνώσεων τεινεσμῶὼν. μ 9 7 μ 

Πεινεσμοὶ δὲ καὶ δυσεντερίαι, καὶ ἠπατίτιδες οὕτω 1 

τοῖς πολλοῖς δυσεντερίαε λεγόμεναε καὶ λειεντερίαι, οὐ 
μάλλον τῷ ποσῷ ἤ τῇ κακίᾳ φϑείρουσι. καὶ γὰρ ὁπόταν 
αἱ χολαὶ πάνυ τοι δριμεῖαε καὶ καυσώδεις ὦσιν, εὐπαϑῆ 

δὲ τὰ ἔντερα ἦ, φϑάνουσι τῷ ἐξιέναι ἀμύσσειν τὸ καὶ 
ξύειν τὸ ἔντερα. κἂν μὲν οὖν ἐν τῷ ἀπηνθυσμένῳ γένη- 30 
ται; τειγεσμὸς τὸ πιάϑος λέγεται, τῷ τὸ μόριον ὃ πέπον-- 

ϑὲν, ἐκτείνεσϑαί τε καὶ πρὸς ἔκκρισιν βιάζεσθαι. καὶ οὐ-- 

δὲν οὖν ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου ὧδε φέρεται ἐπὶ ταῖς συνέχεσί 
τὸ καὶ μετὰ βίας ἐκκρίσεσιν, εἰ μὴ μυξωδὴ τε καὶ ὕφαιμιά 
τινὰ ὑγρά, γλίσχρα τε καὶ δυσαπόσπαστα, ὥστε μιᾶλλον ἂν 35 
καταλυϑείη ὧδε τῷ συνεχεῖ τῶν ἐξαναστάσεων ἡ δύναμις, 

Π. Ἐ τ- 
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καὶ τῷ διατείνεσϑαί τε καὶ ἐρεϑίζεσϑαι σφοδρότερον τὸν 

κάμψοντα, ἔτι τε, ἢ τῷ τῶν ἐκχρινομένων ποσῷ" εἰ δὲ 
σπροσίσχεταί ποὺ τῶν ἐντέρων ὁ δαπνώδης χυμὸς οὗτος, 
ξύει τε καὶ ἐρεϑίζει πρὸς ἔκκρισιν, καὶ δυσεντερία μὲν τὸ 

δ σάϑος καλεῖται. ἐσισημαίνεξι δὲ τον στεπονϑότα τόπον ἢ 

συνεδρεύουσα ἀεὶ τῷ κάμνοντι ὀδύνη, καὶ τὰ μὲν κάτω- 
ϑὲν τοῦ ὀμιφαλοῦ ὀδυνωμένου τοῦ κάμνοντος, τὸ παχέα 
τῶν ἐντέρων νομίζεται καταδέχεσϑαει τὸ πάϑος. τὰ δὲ 

ὑψηλότερα, τοῖς λεπτοῖς τῶν ἐντέρων ἐστασεειλεῖται τὸ πά- 

0 ϑὸς. κἂν μὲν οὖν μὴ πάνυ πονηραὶ αἱ ἐκκρινόμεναι χο- 
.λαί εἰσιν, δστοῖαε αἱ πτρασώδεις καὶ αἱ ἰώδεις (αἱ γὰρ ἀπὸ 
μελαίνης ἀρχόμεναι δυσεντερίαι, ϑανατώδεις), μηδὲ ὁ πυ- 
ρετὸς σφοδρὸς, μήτε σιλήρης σεσημμένων χυμῶν τὸ σῶμα 
ἦ, οὐ πάνυ τοι φοβεῖσϑαι δεῖ. καὶ μάλιστα ἢν εἰς «ὰ 

1. κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ τὸ στάϑος ἐνοτηριχϑείη, ἢν δὲ τὰ χείρω 

ἐπικρατοῦντα ἢ, οὐχὶ μικρὸν τὸ δέος πέφυκεν, ἀπολέσϑαι 
τὸν ἄνϑρωπον. καὶ οἱ μὲν πρὸς τῷ ἀπηνϑυσμένῳ «τὸ 
σπάϑος ἔχοντες, ἰδίᾳ μὲν ἐκκρίνουσι τὰ ἀπὸ τροφῆς περιτ- 
τώματα. ἰδίᾳ δέ, τὰ ἀπὸ τοῦ πεπονϑότος τόπου ξυόμενα. 

40 ἐπὶ δὲ τοῖς ὑψηλοτέροις στεστονϑόσε μέρεσιν, ἡἠνῶσϑαι 

φϑάώνει τοῖς ἀπὸ τῆς τροφῆς τὰ αὐτοῦ τοῦ πάϑους ξύ- 
σματα, καὶ μαάλιοϑ᾽ ὅσον ἀφ᾽ ὑψηλοτέρων μερῶν ταῦτα 
Σ» Ὁ τ ι “ , ͵ ᾿ ἃ 
ἔρχεται. κἂν μὲν οὖν τὰ τῶν σκυβαλων χρώματα, καὶ αἱ 

Υ͂ ᾿ Α ᾿ Ι ΝΩ - ’ 

συστάσεις, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἤδη χωρῆ, φορητοτεραι 
᾿ ὸ τ ᾿ - - 

25 καὶ αἱ ὀδύναι γίνονται, καὶ το ἀστὸ τῆς πληγῆς φερόμενα 
ἀμείνω τὸ καὶ μείω διὰ «ιλείονος φερόμενα τοῦ χρόνου. 

᾿ [2 . , Φ ͵ - - 

καὶ χρὴ τὸν ϑερατιεύοντα «ἀμείνω προσδοκᾶν στερὶ τοῦ 
͵ ε ὴ ᾿ , 

κάμνοντος, ὡς ἐκφευξομένου τὸν κίνδυνον. τἀναντία δέ, 
ἢ »" , 5 ͵ ᾿ , 

. ἐπὶ τὸ χείρω δηλοῖ σετράφϑαι τἀρρωστήμα, καὶ μετρίως 
- ͵ τε " εἰ 

3) μὲν τοῦ πάϑους ἔχοντος, ὀλίγα τε τὰ ξύσματα καὶ ὕφαιμα 
᾿ , ἀἰβολα ἡ δ ιν": « εἰ 9 ἢ ἢ ᾿ ΗΝ ᾿ 

καὶ μυξωώδη, καὶ ανιᾶσιν αἵ οδυναι, καὶ διὰ μειζόνων δια-- 
ἢ ᾿ , ᾽ , ς λειμμάτων αἱ ἐξαναστάσεις. ἐπιτεινομένου δέ, καὶ αἵμα-- 

͵ ͵ ᾿ ᾿ ἃ} ἐ . ,"7 0 ᾿ ες, ς 
τωδη πλέον ἔνξοτι τὰ ἐπκρινομενα, δἱ δ᾽ ἐπὶ σελέον᾽ αὐξοῖτο 

᾿ ᾿ « ὴ “᾿ τὸ κακὸν, καὶ εἰς νομὴν τὸ ἕλχος χωροίη, τὰ πρῶτα μὲν 
Ω , - ᾿ ᾿ ὅχ. "ὦ ΕΝ ι , , ἕω 

85: ἀϑρόον αἷμα φέρεται" εἶϑ'᾽ οὕτως δὲ καὶ πρεωδὴ ξυσμαᾶτὰα 
τοσούτῳ δὲ μείζω ὅσῳ καὶ χείρω, δυσώδη τε, καὶ ὅσον 

οὕτιω μελαινόμενα. φαῦλον δὲ σπιρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ τὸ 

ὐὐμὐποωλιιωευὰ ἀμ κων 
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ἀπόσιτον τελεῖν τὸν ἀἄνϑρωσον. “καὶ ταύτῃ μὲν εἰ μὴ κα- 
, ἍἌ , κ 

κόηϑες, ἦ μή, τὸ νόσημα διασημαίνεται. 

μβ. Περὶ διαγνώσεως λειεντερίας. 

“ειεντερία δ᾽ ἐκ μεταπτώσεως τὸ πλέον γινομένη, 
χρονισάσῃς διαρροίας ἢ δυσεντερίας, τοσούτῳ χαλεπωτέρα, 
ὅσῳ καὶ ἐπὶ προητονηκυΐᾳ τῇ δυνάμει γίνεται. ἐπεσημαί- 
νεται δὲ τὸ πάϑος, απ αὐτοῦ δὴ τοῦ ὀνόματος, λείων τε 

καὶ οἷον ὀλισϑηρῶν. γεγονότων τῶν ἐντέρων, καὶ μηδ᾽ ἐπὶ 
βραχύ τι χρόνου παρακαϑέχειν «ἣν. τροφὴν δυναμένων " 
ὁμοίου τοῦ συμβαίνοντος. ὄντος τοῖς ὑπτιασμὸν παϑοῦσι τὺ 
τοῦ στομάχου, οὗ μιηδέν τι διακαρτερήσαντες, αὖϑις τὰ 
καταποϑέντα ἀνάγουσιν. ὀξυρεγμίαι δέ τινες ὄτι γεγενημέ- 

γα ἐλσιίδας τινὲς ὑγείας ὑποτρέφουσιν, ἤδη πρὸς ἕαυ- 
τὴν τῆς παϑεχτικῆς καὶ πϑεκτικῆς δυνάμεως ἐπανερχομέ- 

ψης, καὶ οἷον ἀποπειρω μένης ἐσιτεϑέναι “«τέψεν τοῖς ρος- 18 

δ φκηραν 

ω 

ἜΣ Περὶ διαγνώσεως αὕματος διαχωρουμένου. 

οἰΠεῤὶοδὲ αἵματος φερομένου δεῖ ἐκεῖνο νοεῖν" ἄνω μὲν 

ἐόν; ἀεὶ κακόν, κάτω δ᾽ οὐκ ἀεί" τοῖς μὲν γὼρ καὶ ἀπ᾽ αὐ- 
τομάτου πλεονάσαν, διὰ τῶν ἐντέρων κάτω ῥεῖ, τοῖς δὲ 30 

καὶ διὰ τῶν αἱμορροΐδων. ἀλλὰ «το μὲν αὐτῶν μελαινόμυε-- 
γον ἤδη, ὡς ἀφ᾽ ὑψηλοτέρου τόσου ἐξιόν, καὶ χρόνον τινὰ 
ἐγκατατρίψαν. «τὸ δ᾽ ἀκραιφνὲς καὶ καϑαρὸν καὶ οἷον στὸ 

τῶν »εοσφαγῶν ζῴων, τὸ γὰρ ἀφ᾽ ἥπατος ἰόν, ἄλλο ὃν 
παρὰ ταῦτα, πλύμασὶ ἐρεῶν Ψεοσφαγῶν μάλλον ἔοικε, καὶ 25 

τὸ μὲν ὡς περιττὸν καὶ σιλεονάσαν, ἐκρυὲν ἀϑρόον τε, 
καὶ δὲ ὀλίγων ἐκφανὲν ἐξαγαστάσεων, βάρους τε καὶ τυ- 
θεφοῦ. ἔσϑ᾽ ὅτε τὸν νοσήσαντα ἀπήλλαξε. φὸ δὲ δὲ ἀτο-- 
ψίαν τὸ καὶ ϑέρμην τοῦ ἥπατος ἐκκρενόμεενον, δίδωσι τοῖς 

ἁπλουστέροις οἴεσϑαι ϑυσεντερίᾳ ἔχεσϑαι τὸν κάμνοντα " 30 
φὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει. οὔτε γὰρ ἄλγος ἐντέρων ὧδε, οὔτε 
συνεχεῖς ἐξαναστάσεις τε καὶ τεινεσμοί" ἀλλ᾽ οὐδὲ κατὰ 

βραχυ ἐκκρίνεται. εἰ γάρ τι ἄλγος τὸ καὶ βάρος εἴη; πρὸς 

τὸ ἧπαρ μᾶλλον ἄν εὕροις ζητήσας, ὥστε ἐν ἐκείνῳ δεῖ 
προσάγειν τὰ βοηϑήματα. ῥᾳδίως δὲ καὶ οὗτοι ἀπαλλάτ-- 35 

20 Ἐ 
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σονται, τῆς προσηκούσης ἐπικουρίας τυχόντες. τὸ γε μὴν 
ἀφ᾽ αἱμορροΐδων ἐξιόν, πολλῶν παϑῶν ὑποπετευομένων, 
ἀσαλλάσσει τοὺς ἔχοντας. μανίαις γάρ τοι καὶ μελαγχολί-- 
αις, περιπνευμονίαις τε καὶ πλευρίτισι, καὶ φϑόαις καὶ 

5 ἀναστομώσεσιν αἵματος οὐκ ἂν ἁλοίη ὁ συμμέτρως δὲ 
αὐτῶν ἐκκαϑαιρόμενος. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν συνήϑεις ἤδη γεγο- 
ψυῖαι τῷ χρόνῳ, αὖϑις τύχοιεν ἐπισχεϑεῖσαι, πρὸς τῷ μὴ 
δύεσθαι παϑῶν ὡς ἔφην, βάρη τὸ καὶ ὄκνους πρῶτον 
ἐπιφέρουσιν, εἶτα σκοτοδυνίας τὲ καὶ ἀμβλυωπίας, καὶ 

10 ἀὐτοστοφὰς σιτίων, καἀπειϑ᾽ οὕτως ἐπάρσεις τε καὶ βάρη 
σπλάγχνων, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ φλεγμονὰς ἢ σκίρρους, “καὶ 
ὑδερικάς τίνας παρεγχύσεις καὶ σκοτώματα. εἰ δὲ γε τύχοι 
ἐπὶ τὸ κάτω ἐξορμῆσαν, τὸ δ᾽ αὐτῶν συνήϑως πάλαι ἐκ- 
κρινόμενον αἷμα, καὶ ποδαλγίας τὰς ἀφ᾽ αἵματος ποιεῖ, 

τι ὥσπερ ἐπὶ τὸ δέρμα, ξαανϑήματα πολλά τὲ καὶ διάφορα. 
ἢν δ᾽ ἀμέτρως τύχοι κινηϑὲν διὰ. τῶν συνήϑων πόρων, 
ἀπεψίας τὸ καὶ καχεξίας καὶ ὑδερικὰς οὐχ ἦττον παρεγχύ-- 

σεις ἐπάγει, ὑποψυχομέγου ἤδη τοῦ ἥπατος, καὶ τοῦ παν- 
τὸς ὁμοῦ σώματος. τὴν ἀρχὴν δ᾽ αἱμορροΐδες συμβαίνουσι 

0 τοῖς τε καταλύσασιν ἀπο συνήϑων γυμνασίων, καὶ τοῖς ἐπὶ 
τὸ ἀδρότερον τὴν δίαιταν ἐξαλλάξασι, καὶ τοῖς. ἐπισχεϑεῖσι 

συνήϑεις ἐκκρίσεις ἀπὸ ῥινὸς ἢ μήτρας, ὡς ἐπὲ γυναι- 
κῶν, ἢ ἔϑος φλέβα τέμνειν, ἢ ἄλλως πως αἷμια κενοῦν, 

καὶ μηκέτε κεχρημένοις τῇ συνηϑείᾳ, ὡς διὰ πάντων ἥκειν, 
η5 πλῆϑός τε καὶ ἀτονίαν εἶναι τὸ αἴτιον. 

μδ΄. Περὶ βουλίμου. 

᾿Αντυεπόνϑασι δὲ πᾶσι τούτοις τοῖς προρρηϑεῖσιν 
οἵ τὲ κωλικαῖς ὀδύναις καὶ εἰλεοῖς ἁλόντες, στρόφοις τε 

καὶ τῷ βουλίμῳ σαϑει: καὶ βούλιμος μὲν στομάχου πά- 
80) ϑὸς, πάντῃ ἀποστραφέντος τὴν σ«ροσαγωγὴν τῶν σιτίων, 
μέγαν λιμὸν τοῦ πάϑους σημαίνονδος. κακοήϑων δέ τινων 

χυμῶν τὴν αἰσϑητικὴν τῆς πείνης κακωσάντων δύναμιν, 
ἤ τινος ἁπλῆς ἐπιταϑείσης δυσπρασίας, καϑάπερ ὀξωδῶν 
τε καὶ στρυφνῶν ἐρεϑιζόντων τὴν τοῦ στομιάχου δύναμιν, 

}5 αἱ ἀλογοί τε καὶ δακνώδεις οὁρέξεις γίνονται, ὥσστερ ἀλλο-- 
κότων δή τινων χυμῶν, ἐν ἄλλοις ἐπισωρεύσεις κατὰ τὸ. 



. 
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φῆς γαστρὸς στόμα, διαφόρων δή τινων εἰδῶν καὶ αἶλλο- 
κότων ὀρέξεις ἐπάγουσιν, ὡς μηδὲ πηλοῦ τε καὶ ἀνϑρά- 
κων καὶ ὀστράκων φείδεσθαι τοὺς οὕτως ἀϑλίως ἔχοντας. 
καὶ τοῦτο δῆλόν σοι καὶ ἀπὸ τοῦ τῶν πυουσῶν γυναικῶν 
πάϑους, ὃ δὴ κίσσαν φάσκουσι. καὶ τὰς μὲν ἀλλοκότους ὃ ψε 
καὶ παραλόγους ταύτας τῶν τροφῶν ορέξεις, τάχ᾽ ἂν τις 
καὶ ἰάσαιτο σπροσαγωγαῖς φαρμάκων ἀρμαζόντων. τὰς δ᾽ 
ἀποστροφὰς πάντων ὡς εἰπεῖν τῶν σιτίὼν, τῶν συνιστᾶν 
τὸ ζῴον πεφυκότων, σχολῇ γ᾽ ἂν τις ἐξιῶτο, νεκρουμένης. 
ἤδη τῆς αἰσϑητικῆς δυνάμεως, καὶ οἷς μὲν δέον ἐπεὶ τῶν ὦ 
τοιούτων κεχρῆσϑαι, ταχ ἂν καὶ ἑξῆς προσγράψαιμιεν. νῦν 
δὲ περὶ ὧν πιρουϑέμεϑα εἴπωμεν. 

ων 

μέ. “Περὶ διαγνώσεως ἐπισχέσεως γαστρός. 

Αἱ «οἰνυν ἐπισχέσεις τῆς γαστρὸς ἢ δὲ ὀλιγότητα σι- 
τίων ἢ διώ τινα αὐτῶν ποιότητα γίνονται, ἢ διὰ μετοχέ- ι- 
τευσιν ἐπ᾿ ἄλλα τῶν περιττῶν. οὖρα δὲ ταῦτα σιλείω καὶ 
ἱδρῶτες, καὶ ἄδηλοι διαφορήσεις πλείους. καὶ οἵδε μὲν οὐ- 

δὲν δεινὸν πάσχουσι, δὲ ἄλλων πόρων ἐξοχετευομένων τῶν 

περιττῶν, οἱ καὶ αὖϑις ἐσιανέρχονται ἐπὶ τὴν συνήϑη ἔκ- 
χρέσιν. οἷς δ᾽ ἐπίσχεσις μὲν γίνεται γασερός, καὶ μ᾽) ἀφ᾽ Ὁ 

ἑτέρων ἑτόρων τὰ περιττὰ ἐχχρίνεται τούτοις ἀλγη τς καὶ 

δυσφορίαι διάφοροι. ἢ γάρ τοι τῶν πρϑηγόνμέταν ἐξικμα- 

σϑέντων τε καὶ σκληρυνϑέντων σκυβάλων, καὶ μετὰ γλί- 

σχρων τε καὶ κολλωδῶν φλεγμάτων προσπλασϑέντων τοῖς 

«ἐντέροις, ἡ φυσικὴ ἐπίσχεται ἔξοδος, ἢ καὶ φλεγμηνάντων . 
φῶν ἐντέρων, ἢ διὰ πληγήν, ἢ χυμῶν τινων ἐπιρροήν, 
ὡς ἀτονεῖν κατὰ μικρὸν ἐντεῦϑεν τὴν ἐκκριτικὴν τῶν ἐντέρων 
δύναμιν. ἐντεῦϑεν οὖν ἀποσιτίαι τε καὶ ἄλγη τῶν ἐντέρων 

ῷ ως 

γίνονται, καὶ ἐρυγαὶ μέτριαε μετρίως τὴν ἀογὴν κουφίζου- ᾿ μ Οχῇ Α 
᾿ - - Υ ᾿ Η γ» ἃ 

σαι. προβαίνοντος δὲ τοῦ δεινοῦ, τὰ κάτω μὲν ἀρχονται ψύ- 30 
.] 

χεσϑαι, τὰ δ᾽ ἄνω μᾶλλον ϑερμότερα γίνεσθαι, πρὸς ἑαυτὸ 

συστελλομένου τοῦ ϑερμοῦ. εἶϑ᾽ οὕτως καὶ βρωμώδεις 
τε καὶ ἀηδεῖς ἐρυγαὶ γίνονται, μηκέτ᾽ οὕτω κουφίξζουσαι. 

μς΄. Περὶ διαγνώσεως εἰλεοῦ. 

Κἀὶ πρώτα μὲν χυμῶν τὲ καὶ τροφῶν ἀκολουϑοῦσιν 35 
, ι ᾿ “ ᾿ 
ἔμετοι, μηδὲ βραχέος πνεύματος κάτω που διαφορουμέ- 
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γου, εἶϑ᾽ οὕτως ὥσπερ κολοφὼν τῶν κακῶν ἐστι, κόπρος 
διὰ στόματος ἐμεϑεῖσα, ὅτε καὶ ἄφυχτος λοιπὸν τὸ πλέον 
ε , ᾿ ᾿ , ἜΤ ' 
ὃ ϑάνατος νομίζεται. καὶ τὸ μὲν σταϑὸς εἰλεοὸς ὠνόμασται, 

διὰ τὸ τὰς τῶν ἐντέρων ἕλικας εἰλεῖσϑαι ὑφ᾽ ὧν αἰτίων 
δ εἴπομεν. 

μξ΄. Περὶ κωλικῆς ὀδύνης... 

Κώλου δὲ ἀλγήματα, ἐμπινευματώσεις τὸ καὶ στρόφοι 
ἐπὶ προηγουμέναις μὲν ἐμφράξεσε γίνονται, οὐχ ἧττον δὲ 
καὶ ἐπὶ καταχρήσεσι ψυχρῶν τὸ καὶ ὑγρῶν ἐδεσμάτων. τῆς 

10 γὰρ ψυχρᾶς διαίτης ἐπισωρευσάσης πολλὰ φλεγμάτια καὶ 
καταδεδεγμένων ταῦτα τῶν ἐντέρων, καὶ “μάλιστα φοῦ χώ-- 

λου, οὕτως ἐπιτηδείωρ ἔχοντος αὐτοῦ τῇ φυσικῇ διαϑέσει, 
ἢ διαπλάσει, καὶ πλήϑὲεε μὲν ἜΤ μα λυποῦντα δὲ 

σοιότητι, καὶ μὴ συγχωρούμενα ῥαδίως τὴν ἔξοδον τῷ 
15 προσίσχεσϑαι τῇ γλισχρότητι, διατείνει μὲν τὸ κῶλον, σίε-- 

οἰζωνγνύει δὲ ταῖς ὀδύναις τὸν ἀνϑρῶπον, καὶ ἄνω μὲν 
ἐμέτους ἐρεϑίζει χυμῶν, καὶ τῆς φροφῆς ἔσϑ᾽ ὅτε, κάτω δ᾽ 

οὐδὲν ῥᾳδίως ὑπέξεισι. κἄν τύχη κλύσμασιν ὁ ἄνθρωπος 

βοηθούμενος, ἢ τισιν ἄλλοις φαρμάκοις φλέγμα ἐκκρίναι 
2. ἀϑρόον, τῆς ὀδύνης ἀνίεται. ἄν δὲ μὴ τύχῃ ἐξιὸν τὸ λυ- 

σαιοῦν ἐχεῖγο φλέγμα, ἤτοι δὲ σιοὺς ἰσχία ἢ τὴν κύστιν αὐὖ- 
τὴν χωρήσῃ, φοὺς ἰσχιαδικοὺς καὶ δυσουροῦντας ὧδε γινο- 

μένους ὁρῶμεν, ἢν δὲ πρὸς τὰ σκέλη τε καὶ τοὺς πόδας 

χωρήσαιεν οἱ λυποῦντες χυμοί, τοὺς ἐξ αὐτῶν πόδας ἐρ- 

“Ὁ γάξονται., καπειδὰν τύχοιεν οὕτως ῥᾳδίαν ἑαυτοῖς ποιηδά- 
ἡ τὴν ὁδόν, εἰς συγήϑείαν ἤδη τὸ πάϑος καϑίσταται, 

καὶ ῥαδίως ἐπὶ ταῖς τυχούσαις αἰτίαις οἱ κάμνοντες ἀλί- 
σκονῦται. ὅτε μὲν οὖν διὰ τοὺς λοιποὺς χυμοὺς ἀκμάσαν- 

φας; καὶ [νήτε τέχνη μήτε τύχῃ ἀγαϑῇ διαφορηϑέντας, ἢ 
.30 ἐκχριϑέντας, ἐπὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας χωροῦντας, 

φὰς ἐξ αὐτῶν χειράγρας καὶ ποδάγρας οἱ κάμνοντες ὑφί- 
στανταῖ, ἰδεῖν ἐστι γινόμενον ἀπὸ τὸ ἁπλῶν καὶ συμπες 
ΘΡΕΥΜΥΝ ὉΥ αὐτῶν τῶν χυμῶν. τὸ πλεονάζον δὲ καὶ μά- 
λεστῳ καὶ ἐπισυνιστῶν ποδάγρας τε καὶ ἀρϑρίτιδας, ἡ ἐκ 

3. συνεχῶν ἀπεψιῶν συνισταμένη ὠμοχυμία πέφυκε. ταῖς γὰρ 

ἑκάστοτψε φλημμελείαις ἐφ᾽ οὐ μοῖς δηλονότι ἔτι φοῖς σιτίοις 
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ἑτέρων σιτίων προσφοραῖς, ἃ ὠμὸς ἐπισυναγόμενος χυμὸς 
καὶ μήτε δ ἐμέτων τύχη τινὶ καὶ τέχνῃ ἀναγόμενος, μήτ᾽ 
αὖἡ διὰ γαστρὸς χωρῶν», ὁτὲ μὲν ἐπὶ κωλοω στηριχϑείς, 
τὰς ἐκεῖϑεν καλουμένας ἐπεγείρεε κωλικὰς ὀδύνας, ὁτὲ δ᾽ 
αὖ εἰς ἰσχίον καὶ τους ἰσχιαδικοὺς οὕτω π΄ως καλουμένους ς 
ἀπὸ τοῦ πάϑους συνίστησιν, ἐνίοτε δ᾽ εἰς κύστιν ἐξορμή-- 

σας, τὰς ἐξ αὐτῶν συνίστησι δυσουρίας, μηδενὲ δὲ τού-- 
των ἐνστηριχϑείς, ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ χεῖράς τε καὶ πόδας σκεδα- 
σϑείς, τὰς ἐξ αὐτῶν χειράγρας τὸ καὶ ποδάγρας, ἔτε τε 

καὶ ἀρϑρίτιδας συνίστησι" καὶ οἵδε μὲν, καὶ οἱ λοιποὶ χυ- το 
μοὶ ἀπὸ τε τῆς προηγησαμένης διαίτης καὶ τῆς κράσεως 

καὶ ἡλικίας τοῦ κάμνοντος διαγιγνώσκονται, οὐχ ἧττον δὲ 
καὶ ἀπὸ τῶν ἐξανϑούντων τοῖς κώλοις χρωμάτων. ὑπέρυ- 

ϑρα μὲν γὰρ τὰ ἀφ᾽ αἵματος ἐνσκήψαντος ὀδυνώμενα 
κῶλα. ὠχρὰ δὲ μᾶλλον τὰ ἀτιὸ ξανϑῆς χολῆς, καὶ ὑσῖο-- ΄5 
πέλιδνα μᾶλλον τὰ ἀπὸ μελαίνης, ὥσπερ καὶ ὑποόλευκα 
τὰ ἀπὸ φλέγματος. συμπλέχεταε δὲ καὶ τὰ χρώματα ἐπὶ 
φοῖς ουμπεσλεγμένοις χυμοῖς, καὶ ἀναλόγως φαίνεται. 

ῥᾷον δ᾽ οἱ ϑερμύτεροί τε καὶ λεπτότεροι διαφοροῦνταε χυ- 
μοί, ὥσπερ καὶ σχολαιότερον αἱ παχύφεροι" πάντες δὲ 50 

βοηϑούμενοι, ἄμεινον ἀπαλλάττουσιν. ἐκεῖνο δὲ πρὸς τού- 
τοῖς ϑέμις εἰδέναι, ὡς ἐπειδὰν τύχη ἀϑρόον φλέγμα περὶ 

τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἀϑροισϑέν, εἶϑ᾽ οὕτως με- 
τρίως κατὰ τὴν ὁποιανδήτινα ϑέρμνην, παχέα τε καὶ ὁμι- 

᾿ χλώδη καὶ δυσδιέξοδα ἐγείρει πνεύματα, ἃ δὴ στενοχω- 25 
ρούμενα ταῖς τῶν ἐντέρων ἕλιξι, τοὺς στρόφους τὸ καὶ 

τὰς ἐμπνευματώσεις ἀπεργάζεται μὴ βοηϑούμενα" τῷ 
χρόνῳ δὲ καὶ τὸν μεταξὺ τοῦ περιτοναίου τε καὶ τῶν ἐν- 
φέρων διειληφότα τόπον, τοὺς τυμπανίας διατείνει ὕδρω- 
πᾶς, τυμπάνου δίκην δηλαδὴ συνεξογκοῦντος ἐν ταῖς 30 

κρούσεσι τοῦ ἐπιγαστρίου τοῦ κάμνοντος. καὶ ὧδε μὲν 
τὰ ἐξ ἐπισχέσεως γαστρός τε καὶ ἐντέρων διαγιγνώσκε- 

ται πάϑη. 

μη. Περὶ διαγνώσεως ἑλμένϑων. 

᾿βηεὶ δὲ χαὶ ἕλμινϑες “καὶ ἀσκαρίδες καὶ πλατεῖαι 35 

οὕτω καλούμεναι ἕλμενϑες ἐν τοῖς ἐντέροις τε καὶ τῇ γα- 
΄Ξ- 
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στρὲ φέρονται ̓ βραχέαντω καὶ περὶ φούτων εἰπόντες, ἐπὶ 
τὰ ἑξῆς τὸν λόγον σιροάξομνεν. ὠσπερ οὖν ἐπὶ τῶν ἐκτὸς 

φούτων, ὑγρότητός φινος συσσαπείσης ὑπὸ μετρίας τῆς 
ϑέρμης, μυῖαί τε καὶ σκώληκες, καὶ πολλά γε τῶν ἐντό- 
ὅ μων φαίνεται ξῳογοψούμενα, οὕτω καὶ ἐπὶ γαστρὸς καὶ 
φῶν ἐντέρων νόει. καὶ τὰς μὲν πρὸς τῷ ἀπηνϑυσμένῳ 
γιγνομένας, καὶ μηδέστοτε ἐπὶ τὼ ἄνω χωρούσας, μικρὰς 
ἐσόψει καὶ λεπτάς, ἀεὶ δ᾽ ἐρεϑιζούσας καὶ γαργαλιξζούσας 
τὸν κάμνοντα. ἀσχαρίδες δ᾽ αὐταῖς τοὔνομα. αἱ δὲ λοιπαί, 

10 ἃς ἕλμινθας οὕτω φασὶν ἁπλῷ ὀνόματι, οὐχ ἕνα καὶ τὸν 

αὐτὸν τόπον ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἔντερά τὲ καὶ γαστέρα διέρ-- 

χονται, καὶ ἐς αὐτὸ τὸ στόμα ἀποτελευτῶσιν ἀνιοῦσαι. αἱ 
μὲν οὖν αὐτῶν μείζους, αἱ δὲ μείους, καὶ αἱ μέν ὑσό- 

λευκοι, αἱ δὲ ὑπέρυϑροι. ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ χαὶ πρὶν ἢ φϑάσαι 
1 ζῳογονηϑῆναι ἀκριβῶς, καὶ ἀπ᾽ ἀλλήλων διακριϑῆναι, 

φϑάνουσιν ὡς σφαῖραι δή τινες λεπτῶν σχοινίων ἐκκρινθ-- 
μεναι. ὅτι μὲν οὖν ἀεὶ σήψεσε τῶν ἐν τοῖς ἐντέροις τὲ 

καὶ τῇ γαστρὶ χυμῶν, τὸ πλέον δὲ καὶ μετὰ πυρετῶν εἰώ-- 
ϑασιν ἀναφαίνεσϑαι, τοῖς πιᾶσεν οἴμαι δῆλον. ὅτι δὲ καὶ 

20 χαλεπὰ καὶ φοβερὰ εἰώϑασιν ὠἀπογεννάᾶν συμπτώματα, κἂν 
μὴ ἀκόλουϑα τὸ πλεύν τὰ ἀποβάματα τοῖς συμπτώμασι» 

ἢ, καὶ τοῦτο δῆλον. σπασμοὶ γὰρ καὶ λυγμοί, λειπτοψυχίαι 
φε καὶ ῥιπτασμοί, ἀναισϑησίαε τὲ καὶ ἔμετοι, καὶ ὀφϑαλ- 

μῶν ποιλότητες, καὶ μετρίως κεχηνὸς στόμα καὶ ἀλλα τοι- 

᾿γραῦτα, ἢ πάντα ἤγουν ἔνια συμβαίνουσι τοῖς ὑποτρέφουσιν 
ἕλμινϑας" χείρους δὲ τούτων αἵ τὸ ὑπέρυϑροι καὶ αἱ ἐν 
ἀρχαῖς τῶν νόσων ἐπιφαινόμεναι" ἑκάτεροι δὲ αὐτῶν τὴν 
ὕλην τῆς σήψεως ὅϑεν ὑπέστησαν ὑποσημαίνουσιν. αἱ μὲν 
γὰρ ὑπόλευκοι, ἐξ ἀπεψιῶν συνεχῶν σιτίων σιτωδῶν τὸ 

30 τλέον φαίνονται γινόμεναι" αἱ δὲ λοιπαὶ ἀπὸ τε μὴ δια-- 
πριϑείσης ἀκριβῶς τροφῆς εἰς αἷμα καὶ συσσαπείσης ἤδη, 
καί τινων λοιπῶν τροφῶν ἐνδέρμων. ξοικε δὲ ἰσχυρότερα 
φελεῖν τὸ ἀπὸ ἰσχυροτέρας ὕλης συσσαπείοης συνιστώ- 
μενα. ὅτι δὲ ἀεὶ τὰ προεξορμῶντα τῆς νενομισμένης κρί-- 

:ο σεως, ἢ πλήϑει φαίνονται βαρύνοντα, ἢ ἀτονίαν τῆς καϑ- 
εχτικῆς δυνάμεως δηλοῖ, καὶ ἐφεξῆς ἂν εἴποιμιεν σαφέ- 
στερον. ἕλμινς δὲ πλατεῖα μία ἐν τοῖς ἐντέροις γίνεται, ἢ 
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γλίσχρου ϑή τινος καὶ ὑποϑέρμου χυμοῦ τῶν ἐντέρων τὴν 
ἐντὸς ὑπαλείφοντος ἐπιφάνειαν, ζῳογονηθέντος δ᾽ ὑφ᾽ 
οἱασδήτινος ϑέρμης, καὶ ὁτὲ μὲν εἰς τὰ πλείω τῶν ἐντέ- 
ρων αὕτη ἐπεχτείνεται, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ διὰ τῶν ὅλων 
ἥχει, βάρος μὲν καὶ ὄγκον δή τινὰ κατὰ τὴν γαστέρα 5 
ποιοῦσα, ῥαδίως δ᾽ ἀναπίνουσα τὴν ἐδηδεσμένην τοῦ στο-- 
μάχου τροφήν. ταῦτά τοι, καὶ οὐδὲ ῥᾳδίως φέρουσι νη- 
στείαν, οἱ ταύτην ὑποτρέφοντες. συνεχκρίνονται δέ σφισε 

διὰ γαστρός, οἷα τὰ κολοχύνϑης σπέρματα. καὶ τοῦτ᾽ 
ἀχώριστος διὰ γαστρὸς πλατείας ἕλμινϑος ἔνδειξις. ἐκκρί-- τὸ 

ψεται δὲ αὕτη, ποτὲ μὲν ἐπισωρευϑεῖσα ὡς σφαῖρα, καὶ. 
εἰίαν ἔχει τὴν συνέχειαν, ποτὲ δ᾽ εἰς πηχυαῖα καὶ μείζω 
τε καὶ μείω διαιρεϑεῖσα τμήματα. καὶ ἥδε μὲν οὕτω χα- 
λεπτὸν ϑηρίον. σπανίως δὲ καὶ οὐκ εἰσαῦϑις ἂν τινε γέ- 
γοιτο, ὁλοκλήρως ἐξαιρεϑεῖσα. αἱ δὲ λοιπαὶ καὶ πλείους 15 

γινόμεναι ἕλμινϑες, μικροῦ καὶ πᾶσε καὶ πάντοτε γίνον- 

φαι, τοσοῦτον ἥττοις εἰς καχίαν οὖσαι πτλατείας ἕλμινϑος, 

ὅσον ἀσκαρίδες τούτων στεφρύκασιν᾽" ἀλλ ὁ μὲν στερὶ τού-- 
τῶν λόγος ὡὠδὲ πὴ ληγέτω. λείπεται δ᾽ ἐφεξῆς καὶ περὶ 

τῶν γεννητικῶν εἰπεῖν μορίων, καὶ ὅσα ἐν αὐτοῖς παϑή-- 10 

ματα συνίστασϑαι πέφυκε. ῥητέον οὖν πρότερον περὶ 

φῶν κοινῶν ἀνδράσι τε καὶ γυναιξίν, ἔπειϑ᾽ οὕτως καὶ 

σερὶ τῶν ἰδίων ἑκάστου. 

μιϑ'. Περὶ διαγνώσεως τῶν κατὰ τὰ γεννητικὰ μόρια παϑῶν. 

Αϊματα οὖν καὶ σεύα, ψήγματά τε καὶ λίϑοι, διὰ τῶν 15 
οὐρητικῶν ἀγγείων φέρονται, ἐσχουρίαι τὸ καὶ δυσουρίαι 
καὶ αἱ εἰς ἀμίδα διάρροιαι συμβαίνουσι. καὶ αἵματα μὲν 

φέρεται, ῥήξεως ἢ διαβρώσεως, ἀναστομώσεώς τε καὶ δι-- 
ἐδρώσεως τῶν περὶ τοὺς νεφροὺς φλεβῶν γινομένης. ἔσϑ᾽ 
ὅτε δὲ καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς κύστεως καὶ τοῦ τραχήλου αὖ- 30 
τῆς τὸ αἷμα φέρεται. καὶ ταῦτα μὲν ὅϑεν φέρεται διαση- 

μάνοιεν ἄν ἢ τε ὀδύνη τοῦ πεπονϑότος μορίου, καὶ τὸ 
βάρος. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν τοῦ 
αἵματος, καϑὼς κἀν τοῖς περὶ τοῦ ϑώρακος λέγοντες, 
φϑάσαντες διειλήφαμεν. - Πύα δὲ φέρεται, ἀποστημάτων 35 
καὶ φυμάτων καὶ πληγῶν ἐκ διαφόρων αἰτιῶν γεγονότων 
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περὶ σὰ αὐτὰ μόρια. τῆν γὰρ ἑτέρωϑε συστᾶσαν ἀπόστα-- 
σιν δὲ οὔρων ἐκκριϑῆναι τῶν γινομένων μέν, σπανίως 
δέ. καὶ οἵδε νεφρὰὶ μὲν ἢ κύστιν οὐκ οδυνῶνται, εἰ μή; 
σίου γ8ὲ τῷ ἀλλοτρίαν αὐτοῖς ἐπιδημῆσαι ὕλην. καὶ τοῦτο 
5 οὐκ ἐπὶ πολύ, εἴ που γὲ μὴν ἤλγουν μόριον πρότερων, 
᾿φοῦν᾽ οὐκέτ᾽ ἀλγοῦσιν, ἐκχριϑέντος ἤδη τοῦ τὴν ὀδύνην 

ἐπάγοντος. οἱ λίϑοι δ᾽ ἤτοι περὶ τοὺς νεφροὺς συνέστησαν 
τὴν ἀρχήν, ἢ κύστιν, ἐπισωρευϑέντων ἱκανῶν ψηγμάτων. 

καὶ γὰρ δὴ πόρων ἐξ ὁποιωνοῦν χυμῶν συστάντων τε 

10 καὶ ᾿ὀπτηϑέντων ὑπὸ ϑέρμης, καὶ ἀεὶ προσισχομένων τῶν 
ἐπιρρεόντων Ψαμμίέωδ, καὶ συγκολλωμένων γλίσχροις φισὲ 

χυμοῖς, εἰς λίϑου σύστασιν τὼ συναγόμενα γίνονται. 

γ΄. Πεοὶ διαγνώσεως λιϑιάσεως πρὸς κωλικὴν ὀδύνην. 

Καὶ ἀπὸ νεφρῶν μὲν ἐσεὶ ἔξοδον χωρῶν ὁ λίϑος, κω- 
ι5 λικῆς ὀδύνης φαντασίαν δίδωσιν. ἐκείνης μέντοι αὕτη 

διαστέλλεται τῷ μιὴ κατ᾽ ἐκείνην σαύτην διαζωννύειν τὸ 
᾽ , , ᾿ ἐσειγάστριον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ἐφήβαιόν τε καὶ πρὸς τὴν κύστιν 

3 ͵ “" Ψ -« Π κ Γ 2 ’ » 

αὐτὴν, ἔσϑ' ὅτε δὲ καὶ τοὺς διδύμιους ἀποτείνειν μᾶλλον 
ΕΣ “ ᾿ ) Ἔ 

τὸ ἄλγος. ψήγματά τὲ τούτοις ἐπιφέρεται ἐν τὰϊῖς ἀμίσι. 
ῃ δον ς Ω » ΞΟ Ν γ- ") ΄ ΕῚ ΕῚ ᾽ « 

0 καὶ οὐχὶ ῥᾳδίως ἔσϑ'᾽ ὅτε χωρεῖ τὰ οὖρα, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ γα- 
ὃ - ε Π - 

᾿ σφῆὴρ ἐπέχεται καὶ ὑπιοῦσα οὐχ ὑφίησι τῆς ὀδύνης. ἐσύ- 
͵ « ΄ ᾿ στερον δὲ διαδοϑεὶς ὁ λίϑος εἰς κύστιν, πάντων ἀνίησι 

τῶν δεινῶν" κἂν μὲν εὐθυπορῆσαν τύχῃ πᾶν τὸ ἐξιόν, 
“ - ἤ - - 

σολλῶν ἀπήλλαξε τὸν κάμνοντα ὀδυνῶν" εἰ δ᾽ αὐτοῦ που 
;] Ἔ »- , -» 25 παραμένει, ἔτι τὲ προσαύξεται τῷ χρόνῳ, καὶ τὸν τῆς 

Ἷ ᾿ 

κύστεως ἐπίστω ματίζων τράχηλον, ἰσχουρίαν τε καὶ δυσου-. 
Ἶ ᾽ ͵ ἦν γ, « Ἢ ὥ ᾿ κω: ͵ 

ρίαν αἀστεργαάζεται. ἔσϑ' ὅτε δὲ τῷ φέρεσϑαι ὧδέ τὸ κα- 
κεῖσε τῆς κύστεως, ἀμύσοει τε τοὺς τοποὺς καὶ σιληγὰς 
2 4 Ω , : ἐνείϑησιν, ἢν γωνιώδης ἢ, ὥστ᾽ ἤδη αἷμά τὲ καὶ πύον 

30 συνεξάγεσϑαι τοῖς οὔροις. καὶ οὕτω μὲν νεφρίτιδας καὶ 
Α ; ᾿ - Π ᾿.- , » » ΚΑ... ᾿ 

τὰς ἀπὸ τῶν λίϑων δυσουρίὰς διαγνοίης ἄν. ἔσϑ᾽ ὅτε, δὲ 
ὡ - - Υ͂ 

παχέων καὶ γλίσχρων ἐνσκηψάντων χυμῶν τῇ κύστει, καί 
; ’ ᾿ Ἴ ᾿ - , 

σῶς ἐπιφραγνύντων τὸν ἐξοχετεύοντα τὰ οὖρα τῆς κυ- 
’ 

στεως τράχηλον», παρόμοιοι δυσουρίαι γίνονται. διακρίνον- 

86 φαὶ δὲ πρὸς τῷ μὴ τὰ τῶν λίϑων σημεῖα φαίψεσϑαι, καὶ 
- ΓΙ Ρ μους .- νυ τ τ 3 

σῷ τεμάχια συν τοῦ ἐνοχλοῦντος χυμοῦ ἐν ταῖς αἀμίσιν 
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ἐφιζάνοντα φαίνεσϑαι πύοις ἐοικότα, τῇ ὀδμῇ δὲ διαλλάτ-- 

τοντα᾿ καὶ ταῦτα μὲν κοινὰ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν παάϑη. 

ψα΄. Περὶ διαβήτου. 

“ὭσΤσερ καὶ ἡ εἰς ἀμίδα διάρροια, ϑέρμης τῶν νε- 
φρῶν ἠἡγησαμένης καὶ τοῦ ἥσατος οἱ μὲν γὰρ ἕλκοντες 5 
ἀπὸ τῶν φλεβῶν καὶ τοῦ ἥσατος εἰς κύστιν. τὸν ὄὀρρὸν 
πέμπουσι. τὸ δ᾽ αὖ, ἀπὸ γαστρός, ἡ δέ γε τὴν πόσιν ϑύ- 
ρᾶϑεν. ταῦτά τοι καὶ δίψαι τούτοις γίνονται. λεπτὰ δὲ 

τούτοις πάνυ καὶ λευκὰ τὰ οὖρα ὧδε καὶ πολλά. τὸ γὰρ 
δὴ συχνάκις τε καὶ κατ᾽ ὀλίγον ἐξουρούμενον, ἄλλης δια-- τὸ 
ϑέσεως. παὶ ἀτονίαν δή τινα μάλλον τῆς τῶν ψεφρῶν" 
καϑεκτικῆς δυνάμεως σημαίνει. 

νβ΄. Περὶ γονορροίας.. 

ΤῬονόρροια δὲ καὶ πριαπισμὸς καὶ καυλοῦ πάρεσις ἀν-- 
δρῶν ἴδια πάϑη,. καὶ γονόρροια μὲν οὔτε μετ᾽ ἐντάσεως τ 

τοῦ καυλοῦ γίνεται οὔτε μετ᾽ αὐτῆς τῆς ἐπὶ τοῖς ὑγιαί- 

γουσιν ἡδονῆς, ἀλλ᾿ ὥς τινος ἐχκρινομέγου περιττοῦ, ὁ 
κάμνων ἀναισϑήτως ἔχει. εἰ δὲ χρονίσαν τὖχοι τὸ πάϑος, 
εἰς ἔκτηξιν ἀνάγκη προχωρεῖν τὸν κάμνοντα, "καὶ ὄλλυσϑαιε, 
τοῦ πιοτέρου τῶν χυμῶν ἐκκρινομένου, οὐκ ὀλίγου δὲ τοῦ 10 

ζωτικοῦ συνεχρέοντος πνεύματος. αἰτίαι δὲ ἤτοι εὐροιὰ 
τῶν σπερματικῶν ἀγγείων ἢ ἀκράτεια, ἢ διά τινα συμβᾶ-- 
σαν δυσχρασίαν, ἤ τις χυμὸς δακνώδῆς ἐρεϑίξει, ἐκεῖ που 
στλεονάσας. 

νγ΄. Περὶ πριαπισμοῦ. 25 

᾿ Πριαπισμὸς δέ ἐστιν ἐπίμονος τοῦ καυλοῦ ἔντασις. 
εἴληφε δὲ τοὔνομα ἀπὸ τινος Πριάπου, σεβομένου ϑεοῦ 
τοῖς λλησιν, ὃς τῷ ἀκρατέστατος εἶναι, ἐντεταμένος τοῖς 

σίναξι τὸ αἰδοῖον ἐγράφετο. συμβαίνει δὲ τὸ πάϑος, ἐν- 

ϑέρμου τὸ καὶ παχέος ἐν τῷ καυλῷ ἐνσκήψαντος πνεύ-- 30 

ματος, ὃ δὴ μὴ ῥᾳδίως συγχωρούμενον τὴν ἔξοδον, τὴν 
τοῦ αἰδοίου ἔντασιν βιάζεται. καὶ οἵδε μὲν βραχύ τε ἢ οὐ- 

δὲν γονῆς προΐασιν. αἴσϑονται δὲ συνεκκρινομένου μᾶλ-- 

λον τοῦ πνεύματος. καί πως δοξάσαντες ῥαΐσαι, αὖϑις 
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τοῖς αὐτοῖς ἐνέχονται, μέχρις ἂν ἀναιρεϑεῖσα τύχῃ ἡ αἷξ 
τία τῆς ἐντάσεως. 

νδ΄. Περὶ παρέσεως καυλοῦ. 

Πάρεσις δὲ τοῦ καυλοῦ ἢ τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἠτονηκό- 
ὅτῶν νεύρων γίνεται διά τινα δυσκρασίαν, ἢ τοῦ εἰς αὐτὸν 
ἐπιλείστοντος πνεύματος, ὥσπερ καὶ ἐμφράξεσί τε καὶ δια- 
κοπαῖς τῶν πόρων γίνεται. 

νέ, Περὶ ἐντεροκηλῶν, ὑδροκηλῶν καὶ τῶν λοιπῶν. 

Οὐχ ἧττον δὲ ἀνδρῶν πάϑος ἐντεροκῆλαί τε χαὶ ἐπι- 
- ᾽ ε - ε » Η «ς μὰ ᾿ 

το πλοκῆλαι καὶ ὑδροκῆλαι, ὧν χεῖρον μὲν αἱ ἐντεροκῆλαι, 
- ς “ ε [: ς ἢ μεῖον δὲ αἱ ἐπιπλοκήλαε. αἱ ὑδροκήλαι, ῥάους. καὶ ἐντερο- 

κῆλαι μὲν συμβαίνουσι, διαρραγέντος τοῦ περιτοναίου, καὶ 
σιρουτεσυτωκότων τῶν ἐντέρων. εἶϑ᾽ οὕτω δὲ καὶ εἰς ὄσχεον 

καταρρυέντων, ἐκ κρημνοῦ καὶ ἄλματος σφοδροῦ, καὶ γε- 
᾿ - " ᾿ Φ ὐτ' 

15 γονοτέρας φωνῆς, ἔτι τε ἀπὸ γῆς ἀρϑέντος φορτίου, καί 

τινῶν τοιούτων προηγησαμένων σημείων, καὶ προσέτι συν-- 
’ Ε -- - ΄ 

φονωτέρου δρόμου. ἐστὶ τῆς αὐτῆς δ᾽ αἰτίας καὶ τὸ ἐπί- 

σιλοον προσπίπτει, διασχοὸν καὶ τὸ περιτύναιον, καὶ εἰς τὸ 

κάτω χωρῆσαν. αἱ δ᾽ ὁδροιῆλαι οὐδὲν ἕτερον ἢ χυμοί τινὲς 
20 γλίσχροι τε καὶ ναχεῖς ἐπὶ τὸν ἐλυτροειδῆ χιτῶνα κατα- 

σκήψαντες, ἢ καὶ αὐτὸ τὸ ὄσχεον, φαντασίαν κήλης ἀπερ- 

γάζονται, καὶ ὧδε μὲν ἀνδρῶν ἴδια πάϑη. 

γε. ἹΠρὶ τῶν κατὰ τὴν μήτραν παϑῶν. 

Γυναῖκες δὲ πλεονεκτοῦσι τοῖς ἀπὸ τῆς μήτρας πά- 
5 ϑέσι. καὶ δυσχρασίαι μὲν κοινὸν πάϑος πᾶσι μορίοις τοῦ 

σώματος. ϑερμαίνονται γὰρ καὶ ψύχονται, ξηραίνονταί τε 
καὶ ὑγραίνονται ὑφ᾽ οἱασδήτενος αἰτίας. αἱ μείζους δὲ 
ταῖς μήτραις βλάβαι ἕπονται, τῷ τε ἐπίσχεσϑαι καὶ ἀμέ- 

φρως τὰς καϑάρσεις φέρεσϑαι. καὶ ἐσπίσχεσις μὲν ἐμφρά- 

30 ξεσε ἀκολουϑεῖ δῆλον μύσεσι τῶν πόρων, ἔτι σὲ πλαγια- 
σμοῖς αὐτῆς, καὶ καταχρήσεσι φαρμάκων ἐπεχόντων, καὶ 
τοῦ αἵματος ἐπ᾽ ἄλλω μέρη μετοχετεύσεσι, καὶ προσέτι 
"ακραῖς νόσοις καὶ ἀσιτίαις καὶ γυμνασίοις σιλείοσιν, οὐχ 

ἧττον δὲ καὶ διὰ φλεγμονῆς γλισχρότητα, μύσις δέ, διὰ 
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ἕηρότητα. αἱ πλείους δὲ φοραὶ καὶ διὰ πλῆϑος μὲν εἰώ-- 
ϑασιν αἵματος γίνεσθαι," οὐχ ἧττον δὲ καὶ διὰ φάρμακα 
ἀναστομώσαντα, καὶ δὲ ἐσισχέσεις ἄλλων ἐκκρίσεων συν- 
ήϑων, ἢ καὶ διὰ δακνώδεις ἐρεϑίζοντας χυμούς, καὶ δια- 
λήξαντα γυμνάσια συνήϑη. φϑάνουσε δὲ ἢ ὑστεροῦσι τὸν 5 
καιρὸν ψοσοῦσαι μῆτραι, καὶ οὐχὶ τὸν αὐτὸν τῶν ἡμερῶν 
ἀριϑμὸν φυλάττουσιν ἐν ταῖς περιόδοις τῶν καϑάρσεων. 
καὶ αἷς μὲν πλείους αἱ καϑάρσεις γίνονται, τὸ πλέον αἵδε 

προσλαμβάνουσιν. ὑστεροῦσε δέ, αἷς ἐλάττους. ἤτοι δ᾽ 

ἀκραιφνὲς ἐμφέρεται τὸ ἐπιμήνιον αἷμα, ἢ χυμοῖς τισιν 10 

ἀναμεμιγμένον, χολώδεσί τε καὶ φλεγμιατώδεσι. τοίνυν ἐπὶ 
φαῖς ἐπισχέσεσιν αὐτῶν, δυοῖν μὲν ἤδη παρωχηκότων μή- 
γῶν, βάρος τε εἰς ὅλον τὸ σῶμα, καὶ μάλιστα εἰς τοὺς 
νεφροὺς καὶ τὰς λαγόνας καὶ εἰς τοὺς μηροὺς ἐγγίνεται, 

καὶ κεφραλήν᾽ ἢ καὶ τεττάρων παρεκμετρηϑέντων μηνῶν; 15 

καὶ ταῦτα μὲν ἐπιτείνεται, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ὁ τῆς γα- 
στρὸς ὄγκος αἴρεται, καὶ ὕδρωπός τινος φαντασίαν δίδω-- 

σιν. καὶ ἐπὶ μᾶλλον αὔξει τὸ κακόν μηνὶ τῷ πέμσυτῳ καὶ 
ἕκτῳ. κἂν μὲν τύχοιεν τὰ ἐπισχεϑέντα καταρραγέντα, πάντῃ 

ἄνεσις τῶν δυσχερῶν συμβαίνει" εἰ δ᾽ οὐ, χρονίσαντα μετ᾿ 0 
ἀλλοτρίας ϑερμότητος διαστυΐσκει. καί που τῆς λαγόνος 
᾿ἀποκορυφουμένης τῆς μήτρας, ἔκρηξις ἐκεῖϑεν τῶν .λυ- 
πούντων γίνεται ἐνίαις. συνεκρήγνυται δὲ τὸ σπιλέον καὶ ἡ 
ψυχὴ τῷ πάϑει. οὐ γὰρ δὴ οἷώ τε ῥᾳδίως προαπτοκαμοῦσα 
ἡ δύναμις ὑπενεγκεῖν ἀϑρόαν κένωσιν, καὶ καιρίου τε καὶ 35 
εὐαισϑήτου μορίου διαπύησιν. ταύταις ἀποσιτίαε μὲν καὶ 

σευρετοὶ πλάνητες καὶ ἀβληχροὶ γίνονται, καὶ ἀηδὴς τῆς 
ἐχυνοῆς αἴσϑησις, καὶ τὰ ἄνω μάλλον ἰσχνά, καὶ χρώ- 

«νατα οἷον ἰκτερώδη, οὖρα ταύταις ἐρυϑρά, καὶ μᾶλλον τὰ 
παρυφιστάμενα, ἅτε διυλιζομένου ἐν ταῖς κύστεσε τοῦ 30 
σλεονάζοντος ἐν ταῖς μήτραις. ταῖς δ᾽ ἀμετρότερον ἐκκα- 
ϑαιρομέναις, τὰ πρῶτα μὲν ἔκλυσις στομάχου χίνεὐδι 
συνεξιόντος τοῦ ϑερμοῦ τῷ αἵ ὥλανι εἶϑ᾽ οὕτως δὲ καὶ κα- 

χεξίαι ἕπονται." διάφορα δ᾽ αὐταῖς ἐστι χροιᾷ τε καὶ ου- 

στάσει τὼ ἐκκρινόμενα. ὧδε δὲ ὁ ἐρυϑρὸς καὶ ὁ λευκὸς 39 
ῥοῦς λεγόμενος γίνεται, τὸν ἐσικχρατοῦντα ἕκαστος τῶν 

χυμῶν σημαίνων. καὶ χολωδὴ δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε ἐκκρίνεται. καὶ 
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“τοικίλα. εἰ δ᾽ ἐπὶ σπιλέον πρόδισι τὸ κακόν, ἰσχναὶ μὲν τὸ 
σιρῶτον καὶ ἄχροοι" οἰδίσκονται δ᾽ ἔπειϑ᾽ οὕτως, κατα- 

ψυχϑέντος τοῦ ἥπατος, καὶ ὁ ἐπὶ ταῖς ἀμέτροις ἕπεται 
κονώσεσι καὶ ὧδε ὕδερος, τῶν παρασλησίων κατὰ τὰ φαι- 

δ ψόμενα σφίσε συμβαινόντων ἔν τὸ ταῖς ἐποχαῖς τῶν συγ- 

ἥϑων καὶ ταῖς ἀμέτροις κενώσεσι. κἂν διάφοροι καὶ αἱ 
ποιήσασαι αἰτίαι, «ὰ παρακολουϑοῦντα σφίσε συμπτώ- 

ματα. φλεγμοναὲ δὲ καὶ σκίρροι καὶ ἐρυσιστέλατα,, πληγαί 
4ε καὶ ἀποστήματα, ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις μέλεσι καὶ τὴν 

10 μήτραν ἐνοχλεῖ, τοσούτῳ διαφέροντα ἀλλήλων, ὅσον ἡ 
αἴσϑησίς τὸ καὶ ἡ καιριότης διαφέρει τῶν μορίων. καὶ 

ταῦτα μὲν ὀδύναις τὸ καὶ ἐπαφαῖς δακτύλων καὶ τοῖς 
ἐκεῖϑεν φερομέψοις διαγινώσκδται. ὮΝ 

ΟΠ δὲ μύλη, ἕσερόν φε παρὰ ταῦτα οὖσα, ἀλλαίαρ “δεῖ- 
16 φαὶ διαγνώσεως. ὄγκος γάρ τις αὕτη πέφυκε σαρκώδης ἐμ- 

συλέων ταῖς μήφραις, τὴν μὲν ἀρχὴν καὶ τὴν σύστασιν τὸ 
συλέον᾽ ἀπὸ ἀγόνου εἰληφυῖα σπέρματος. ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ 

κατ᾿ αὐτὴν ἡ μήτρα. τοιαῦτα συνίστησε πάϑη, -ἐπαύξει δὲ 
πατὰ τὰ ἔμβρυα, καὶ τοῦ μὲν συνήϑους αἵματος ἐκεῖσε 

20 ἀναλισκομένου, οὐδὲν δὲ ἐπιφαίνεται. τοῦ δὲ χρόνου σεροσ-- 

ϑήκην τὸ αὐτῇ καὶ ὄγκον τῇ γαστρὶ ἐπάγοντος, πλάνη τις 

σαῖς ἀφελεστέραις “γίνεται κυήσεως. τῷ γὰρ ἐμτυλέειν. σῇ. 
μήτρᾳ καί τινὰ ψευδῆ φαντασίαν δίδωσι κινήσεως. κἂν 

μὲν οὖν τύχη βαρύνουσα ῥῆξαι τὴν μήτραν καὶ ἐξιέψαι». 
46 πλάνης ἤδη καὶ πάϑους ἀπήλλαξε τὰς ἐχούσας. ἂν δ᾽ 
ὑπερβῇ τὸν ἐννεάμηνον χρόνον Ἢ πλάνης μέν ὧδε ἀπήλ- 
λαξεν, οὐκέτε δὲ πάϑους τὴν πάσχουσαν. καὶ αὕτη μὸν. 
διαγιγνώσκεναι τῇ ἐπαφῇ τῶν δακτύλων. οὐ γὰρ ἂν εὕρῃς | 

» 
Ι κατὰ τὸς κυούσας ἔχον. το. τῆς μήτρας στόμα, ἀλλ ἢ 

ὙΨΝ ἢ. σκιρρούμενον ἢ σπιλαγιάζον. καὶ ἡ δοκοῦσα, 
δὲ κίνησις, οὐδέτιοτε ἡσυχαζούσαις γινομένη φαίνεται, 
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν μέρη ἔχουσα τὸ πάϑος κατακλιϑῆ, ἐπ᾿ 
ἐκεῖνο καὶ «το. ἐμσυλέον φέρεταε, μὴ τούτου συμβαίνον-, 
τος ἐπὶ ταῖς ἰληϑῶς κυούσαις καὶ ἡ γαστὴρ δ᾽ οὐκ εὐα-᾿ 

35 φής, καὶ ἄσαί τε καὶ ἀηδίαι σολλαὲ περὶ τὴν πάσχουσαν., 
Πρόπτωσις δὲ μήτρας γέμενρε σιληγαῖς τε κατὰ τῶν 

" 

Ψψεφρῶν καὶ πρημφνοῖς καὶ ἀμέτροις ἐξωϑήσεσιν ἐσὲ τῷ 



" 

Ὲ; ΒΙΆΘΝΟΞΙ [18.1. 4ιὃ 

κύειν τὸ καὶ τῶν μυῶν τῶν ἐξαρτώντων ταύτην ῥαγέν- 
των, ἢ Ἴ χαλασϑέντων νεύρων. καὶ τοῦτο μὲν ταῖς σέ ηρῥατι 
ἔοικε τῶν γυναικῶν. 

"Ὑδροκῆλαι δὲ τινες ἐγγίνονται τοῖς προφανέσε τοῦ 

αἰδοίου μέρεσι, παχέων τὲ καὶ γλίσχρων ἐνσκηψάντων χυ- 5 

μῶν. Ὑοτερικὴ δὲ πινὶξ τὸ σιλεὸν ἕπεται ταῖς στειρευού-- 
σαῖς τῶν γυναικῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῖς. χηρευούσαις. 
αἰτία δὲ τοῦ πάϑους ἡ γυναικεία γονὴ ἢ τὸ. μεμυυκέναι 
τὸν σπερματικὸν αὐτῆς “τόρον. αὕτη τοίνυν. ἡ "γονὴ τῷ 
τὸ πλήϑει βαρύνουσα καὶ φῷ χρόνῳ διαφορουμένης ἢν τὸ 

ἔχῃ ϑέρμην, μικροῦ δεῖν εἰς ϑηλητηρίου κρᾶσιν ἐνίαις μυ8ὃ-- 

ἰσταται. ἐπειδὰν οὖν εἰς ἔκκρισιν κινηϑεῖσα μὴ τύχη, 
παλίνδρομός τὸ γίνεται καὶ ἐπὶ τὰ ἄνω χωρεῖ. συναντι: 
σπᾶταε δὲ καὶ ἡ μήτρα ὧδε, καὶ τοῖς σπλάγχνοις αὐτοῖς 
προσπίπτει. κἂν μὲν οὖν εὐϑὺ τῆς καρδίας τύχῃ ἐξορμή-- το 
σασα, καὶ τοὺς φϑαρτικοὺς ἀτμουὺς ἐκεῖ που παραπέμ- : 
ψασα, Ψύξιν τε καὶ ἄπνοιαν ἐφ᾽ ἱκαναῖς ταῖς ὥραις καὶ 

ἀοφυξίαν ἢ κακοσφυξίαν ἐπάγει, καὶ δυσαισϑησίαν ἢ ἀναε- 
σϑησίαν τελείαν" εἰ δ᾽ ἐφ᾽ ἧπαρ ἢ γαστέρα ἢ σπλῆνα, 

μετριώτερα μὲν σπτολλῷ τῶν πρώτων τὰ συμβαίνοντα κατὰ 30 

τὴν ἀναλογίαν τῆς καιριότητος φῶν δεδεγμένων ταύτῃ 
μορίων καὶ τῆς πιρὸς τὴν καρδίαν ἐγγύτητος ̓  ἐπειδὴ) καὶ 

ἐκ τῆς τῶν ἰδιωμάτων συμπαϑείας ἑκάστου ἐφ᾽ οἷστισι 

φόποις ἡ ὁρμὴ τῆς μήτρας καταλαμβανεταὶ- ἐπαίρεταί. τε 
γὰρ καὶ βαρύνεται ἐκεῖνα τῶν σπλάγχνων καὶ δυστσινοεῖ ἢ 15 

ἄνθρωπος, καϑίσταται δὲ αὖϑις ταῦτα, τῷ εἰς τὴν οἷ-- 

κείαν ἕδραν ἐπανήκειν κατασπωμένην τὴν μήτραν, βορ- 
βορυγμοῦ τινος ἡγησαμένου. οὐχ ἧττον δὲ κἀν τοῖς ἐσχί- 
οιἰς ἢ ταῖς λαγόσιν ἐμπείπιτει, ἔτε τὲ τῷ ἀρχῷ καὶ τῇ κύ- 

στει, ἃ δὴ βαρυνόμιενα, καὶ τὰ οἰκεῖα ποιεῖν. ἐμστοδιξός-- .0 
μενῶ» τὸῦ ὅν κατέχει τόπον ἡ μήτρα, ἤδη διδάσκουσι." 

᾿χωλότητες γὰρ ἐντεῦϑεν καὶ ἐστισχέσεις γαστρὸς καὶ δυσ- 
ουρίαε ἢ στραγγουρίαι ἕπονται, κατὰ τὰς ἐσιϑέσεις δηλαδὴ 
τῆς μήτρας" ἀνίεται δὲ τούτων ἕκαστον, παλενδρομούσης 
ἤδη τῆς μήτρας ἐπὶ τοὺς οἰκείους αὐτῆς τόπους. ἔχεις 35 
καὶ τὸν περὶ τῶν γεννητικῶν μορίων λόγον ἱκανῶς ἐκτε- 
ϑειμένον βραχυλογεῖν σπουδάζουσιν. 
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᾿Επεὶ δὲ φϑάσαντες καὶ περὶ τῶν ἐκκρινομένων τὰ 
προσήκοντα διειλήφαμιεν, λέλειται δὲ ὃ περὶ τῶν ἱδρώ- 
των λόγος, προσῆκον ἄν εἴη καὶ αὐτοῦ μνησϑῆναι καὶ 
φούτῳ συμπερᾶναι τὸν λόγον, ἱκανὸν μέτρον ἀπειληφότα. 

δ ν΄. Περὶ ἱδρώτων. 

Εν πᾶσιν οὖν, τοῦ σώματος ὑγιαίνοντος, οὐκ ἂν 
σοφὲ ἱδρῶτας ἐσόψει. μετρίως δὲ γυμνασϑέντος ἢ ἀραιω-- 

ϑέντος ἢ βιασαμένου πλήϑους ἢ κατεπειγούσης τῆς ὥρας, 

ἱδρῶτες τὸ «ιλέον γίνονται. καὶ οἵδε μὲν ἐφ᾽ ὑγιαίνουσιν 
1 ἔτι γινόμενοι, οὐδὲν ἔτι ξένον σημαίνουσιν" ἐπί γε μὴν 
πυρέσσουσιν ἤδη καὶ βαρουμένοις ὁτιοῦν τοῦ σώματος, 
ἱδρῶτες ἔοϑ᾽ ὅτε γινόμενοι, τὴν ἐπ᾽ ἐκεῖνα ῥοπὴν τῆς ὕλης 
διασημαίνουσιν. καὶ πάντες μὲν ἱδρῶτες ἀγαϑοί", ἡγήσα- 

μένης πέψεως. φαῦλοι δέ, οἵ μή. οἱ δὲ ψυχροὶ καὶ οἱ κολ- 
15 λώδεις καὶ μη) διὰ παντὸς γινόμενοι τοῦ σώματος, καὶ οἱ 
μὴ ϑρομβώδεις, ἀλλ᾽ ὡς μικροὶ φαινόμενοι κέγχροι, καὶ 
οἱ μὴ ῥαΐζοντες, ἀλλὰ σταροξύνοντες μάλλον, μακρονοσίαν 
46 καὶ μορίων ὀδύνας τὲ καὶ ἐμφράξεις, πλῇϑός τὸ ἀπε- 

ψίας καὶ ϑάνατον ἔσϑ᾽ ὅτε σημαίνουσιν. οἱ μὲν γὰρ ψυ- 
ὁ χροὶ σὺν μὲν ὀξεῖ πυρετῷ ϑάνατον, σὺν πρᾳοτέρῳ δὲ 
μῆκος νόσου σημαίνουσιν" οἱ δὲ κολλώδεις ἀπεψίαν καὶ 
γλισχρότητα χυμῶν, ὥσπερ καὶ οἱ κατώ τινα μέρη τοῦ 
σώματος, κατ᾽ ἐκεῖνων καὶ τὸς νόσους σημαίνουσι. καὶ οἱ 
κεγχρώδεις δὲ στενοχωρίαν τ8 τῶν πόρων καὶ Ψωϑρότητα 

36 φῆς ἀσποκριτικῆς δυνάμεως. οἱ δὲ ἐπιπαροξύνοντες, πλῆ- 
ϑος οὐχὶ μέτριον τῶν ἀκμαζόντων χυμῶν. ὥσστερ δὲ ἐμ- 
σοδιζόμενοι στολλὰ γε ἀδικεῖν εἰώϑασιν ἱδρῶτες, οὕτω δὴ 
καὶ σφοδρότερον ὁρμήσαντες, πρῶτον μὲν τὴν δύναμιν 
ἐχλύουσι καὶ τὴν φυσικὴν διαφοροῦσι ϑερμότνητα " εἶϑ'᾽ 

30 οὕτως δὲ ἐπιταϑέντες καὶ συγκοπὲς ἐπάγουσι καὶ κατα- 
ψύξεις, ὡς καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐστι καταμαϑεῖν τῶν κατ᾽ αὐ- 

φοὺς σφυγμῶν. καὶ τὰ μὲν λεπτότερα τῶν περιστωμά- 
φψων οὕτω διὰ τοῦ δέρματος χωρεῖ, ἀναλωϑέντα εἰς ἱδρῶ-. 
τας" ἃ δὲ παχύτερα τῶν περιττῶν, καὶ διὰ τοῦτο δύσθι- 

36 εξίτητα δοκεῖ, αὐτοῦ που παρὰ τὸ δέρμα ὑποφαινόμενα, 
κατὰ βραχὺ λαμβάνει τὴν διαχώρησιν᾽ ἐντεῦϑεν γὼρ αἵ 
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τὸ κρησμογαὶ χαὶ αἱ ψωρώϑδεις διαϑέσεις καὶ τὼ πολλά τε 
καὶ διάφορα ἐξανθήματα. τοῖς μὲν γὼρ οἷον ὑπὸ κνίδης 
ἢ κωνώπων δηχϑεῖσι κατὰ τὸ ϑέρμα φαίνεταί τινὰ ἐξαν- 
ϑήματα, ἃ δή ποτε μὲν παραμένει, ποτὲ δ᾽ αὖ ὑποστιρέ- 
φει, ἢ πάχος ἢ πλῆϑος ἢ ἀδυναμίαν τῆς ἀπιωστιχῆς δυ- 9 
ψάμεως ὑποφαίνεται. ἐνίοις δὲ ἐρυϑρώ τινα ἢ πορφύρεα καὶ 
ἔτε μέλανα ὑποφαίνενκε, ὁποῖα καὶ κατὰ τὰ δήγματα τῶν 

ψυλλῶν τε καὶ κύόρεων ἑκάστοτε ἡμῖν ἐπιφαίνεται. ταῦτα 

δ᾽ οὐχὶ ῥᾳδίως ὑποστρέφει, λεπτοτέρας τὲ χαὶ μείονος 
ὕλης πεφυκότα. καὶ τῶν μὲν ἐρυϑρῶν χείρω τὼ πορφύ- τὺ 
θεω πάντων δὲ χείριστα τὰ μέλανα, τὸ πλέον ϑάνατον 
ὑπιοφαίνοντα. ἢν δ᾽ ἀναμεμιγμένα ἢ ἀπό τὲ τῶν πλεονα- ΄ 
ζόντων καὶ τῆς ἄλλης δεὶ τεκμαίρεσϑαι τῶν φυσικῶν δυ- 
γώμεων καταστάσεως " ἐνίοις δὲ καὶ ὥσπερ ἴδρωα ἐπιφαί- 

ψεταῖ, καὶ οὐδέν τι χεῖρον διαση μαίνει. ὀργώσης δὲ ὕλης ἐπὶ τὸ 
τὸ δέρμια, καὶ ταῦτα φορᾷ ἀλμωώδους ἢ δακνώδους μετέ- 

χοντα ποιότητος, ἤδη «τυχόντα ὕλης, καὶ γύσσει τὸ καὶ 

διερεϑίζεε τὴν αἴσϑησιν, τὴν διαφόρησιν ἐπισπεύδοντα" 
κνησμοτὰς δὲ ὧδε διαφόρους ποιεῖ. τούτων δὲ τὰ μὲν 

κνηϑόμενα αἶμα χωρεῖ, τὰ δ᾽ αὖ ὑπόλευκον ἢ ὕπωχρον Ὁ 
ὑγρόν, ὡς ἐντεῦϑεν τὸν ἀκμάζοντα χυμὸν ὑποφαίνεσϑαι, 
ἐπεὶ τὸ μὲν ἁλμυροῦ τινος δοχεῖ φλέγματος ἀνα μεμιγμένα 

ἢ ἀπὸ τε τὸ δ᾽ αὖ ξανϑῆς χολῆς. τὸ πρῶτον δὲ μᾶλλον αἵμα-- 

τος δοιμυτέρου. ἔγιω δὲ εἰς ψωρώδεις μεϑίσταται διαϑέσεις, 
δ:-: ὴη2 μ » , - ω ΄ Ε “κ : , 

καὶ ἑλχωσεις ἐπαγει τοῖς ἐξανϑήμασιν. ἀμέλει χαὶ μείζους τε 15 
“ ξ « ᾿ , 

καὶ ἐρεϑισετιχωφέρῶιε ὧδε αἱ πκνησμοναὶ γίνονται, παχυτέρας 
- “’ἷ ».4}7 « 

τε καὶ δυσδιεξιτήτου περυκυίας τῆς ὕλης. ἀλλ᾿ ὁ μὲν περὶ 
- ᾿ Φ ον , 

τῶν ἱδρώτων τε καὶ ἐξανϑημάτων λόγος ὧδὲ πῇ καὶ ληγέτω. 

᾿Επεὶ δὲ νότος τὸ ἤδη πνεῖ καὶ καιρὸς σοι ἀπιέναι, σὲ 

μὲν εἴη καλῶς κατὰ ϑάλασσαν καὶ ἤπειρον διελϑεῖν, καὶ μή 3 
τέγος ἀνιαροῦ πειραϑῆναι, καὶ ἀγαϑῶν πρέσβεν ἡμῖν ἐπαν-- 
ἥξειν. ἡμῖν δὲ ἱκανὸν ἠδὴ μέτρον ἐπιτεϑεικόσε τῷ λόγῳ, 
ὧδε λῆξαι εἰκός. ἐπανήξαντι δέ σοι, ἦν γε καὶ ἡμῖν τῷ περιϊέναι 
ἔσται τοῦ Θεοῦ εὐδοκοῦντος, καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ὑποϑέσεως 
ἐχπερανϑὲν ἀποφληϑήσεται Υ̓ ϑλον πρεσβείας καὶ ἡδείας 39 
ἀφίξ εως τὴν βίβλον ἀποτιψνύοι. τὸ δὲ νῦν ἔχον, ἐπ᾽ ἄλλα 

τὴν σπουδὴν τοέψωμεν. 
Ι, 27 



418 ; 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩ͂Σ ΠΑΘΩ͂Ν 
ΑΟΙῸΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ. ὲ 

Οὐ κατ᾽ ἐκείνους τῶν φίλων ἡμεῖς, οἱ παρόντας μέν, 

οἷς ὧν φιλίαν συστήσαιεν, στέργουσί τὸ καὶ πώνϑ'᾽ ὑτπι- 
ὅ ἐσχνεῖσϑαι σρόχειροι, ἐπειδὰν δέ τις ἀνάγκῃ τὰς συνεχεῖς 
σφῶν αὐτῶν διαστήσειεν ὁμιλίας, ἤδη φϑάνουσιν ὑποχλε- 
φτόμενοι τὰς ἐπὶ φιλίᾳ συνϑήκας ὑπεκκρουομένου τῆς 
μνήμης τοῦ τῆς φιλίας χαλοῦ, ἀλλ᾽ οἷά τινος ὑπόχρεω 
φίλοι, ἤδη σοι ἡμεῖς, καὶ τὸ λοιπὸν ὡδὶ τῆς ὑποσχέσεως 

10 ἐκπεραίνοντες. ἐσειδὴ καὶ γὰρ ἀγαϑῇ τινι τύχη νότου 
πνεύσαντος, εἰς ἣν ἐστέλλου πρεοβεῖαν ἄρας ἱστία ἔπλεες, ὦ 
οὔπω δ᾽ ἔτυχε πέρας λαβεῖν ἡ ὑπόσχεσις, ἡμεῖς μὲν τοῦ 

πρόσω βαίνειν ἐλήγομιεν, σοὶ τὴν χάριν ἀποταμιευόμενοί, 
καὶ ἦρος ἤδὴ ἀρχομένου, τὴν σὴν προσεδοκῶμεν ἐσιιδη-- 

α6 μίαν. ἐδεδίειν γὰρ ἵνα τἀληϑὲς ἐρῶ σοι τὴν χάριν τοῦ. 
βιβλίου προμνηστευσάμενος, μήπω πέρας εἰληφὸς τὸ βι- 
βλίον λάϑῃ χερσὶν ἑτέρων προεμπεσόν, καὶ δεύτερος τῶν ὦ 

ἄλλων, τῶν τοῦ βιβλίου καλῶν ἀπολαύοις. ἀμέλει τῷ ϑειο-- 

τάτῳ φίλῳ καὶ πατρὶ ἡμῶν καὶ σοφωτάτῳ καὶ ἀλήπτῳ ἐν 
"0 τοῖς ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν πιρόγμασι, τῷ τὸ τῆς φιλοσοφίας 

ἀξίωμα μετὰ λόγου καὶ ἀρετῆς ὑποδείξαντε, ὅσον τῷ ἐπὶ 
τὸν γοητὸν διάκοσμον ἀνατρέχοντι, τῇ τιμίᾳ μοι κεφαλῇ, 
τὸν κάλλιστον οἵδ᾽ ὅτι οἴει ᾿Ιωσήφ, ἀξιώσαντί μὲ ἐκδοῦναί 
οἱ βιβλίον περὶ τῆς κατὰ τὸ ψυχικὸν πνεῦμα διαίτης, τὸ 

"6 μὲν ὑπεῖξαι καὶ παρασχεῖν ἐκείνῳ τὰ ὑπεσχημιένα, ἕτοιμος 

αὐτὸς ἐγεγόνειν" εἰ μή τι ἕτέρον, τό γε μὴν εἴκειν φιλίαις 

σιρόχειρος ὧν. δεῆσαν δ᾽ ἐπιμνησϑῆναι ἐν τῷ πρὸς ἐκεῖ-- 
ψον βιβλίῳ καὶ τοῦ πρὸς σὲ τουτουὶ βιβλίου, γραφῆναι εἰσ-- 

“-ω 
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σπιραττόμενοι, οὐκέτι πρόχειρος ἐγεγόνειν ἐκείνῳ, σοὶ τὴν 
σιρώτην χάριν ἀποταμιευόμενος. ἔφϑην γε μὴν ὑποσχέ- 

σϑαι ἐπανήξαντί σοι καὶ τέλειον τὸ βιβλίον ἀπειλήφότι, 

ἐκείνῳ πρώτως παρασχεῖν τὰ ἀνείγραφα. χαρίζεταε καὶ γὰρ 

ἡμῖν οὐκ οἷδ᾽ ὅπως εἴτε φιλίᾳ εἴκων, εἴτε τι κἂν ἡμῖν 5 
ἄξιον ἐκείνου εὑρήσειν οἰόμενος. καὶ ἐϑέλει μηδὲ τουτὶ τὸ 
βιβλίον λελεῖφϑαι τῆς κατ᾽ αὐτὸν προϑυμιίας, ἀλλ᾽ ἔχειν 

ἅμα τῷ; πιροεκδοϑέντι οἱ βιβλίῳ, ὡς αὐτὸς φιλίαν. φε καὶ 

ἰατρικὴν «τιρμιῶν διϊσχυρίξεταε, τῆς εἰς ἡμᾶς αὐτοῦ ἀκραι- 
φνοῦς φιλίας ταῦϑ᾽ ὑπόμινημια εἶναι διατεινόμενος. ᾿Επεὶ τὸ 

«οίνυν ὁ κάλλιστος ἡμῶν ἐπανῆκες φίλος, ἤδὴ σοι καὶ 
ἡμεῖς κατὰ τὰ ὑπεσχημένα, καὶ τὸ λεῖπον τοῦ βιβλίου 
σιροστίϑεμεν τῷ προτέρῳ, κἀκείνῳ παρασχεῖν ἕτοιμοι τὸ 

ὑπεσχημένα, οὐκ ἔλαττον καὶ τῆς ἐπ᾽ ἐκείνῳ χάριτος ἀνα- 

σεειϑούσης, τάχιον εἴ τις δύναμις ἐκδοϑῆναι τὸ βιβλίον. 
καὶ μή τις ἔστω κὠν ταῖς ἀκραιφγέσι φιλίαις φϑόνος, σοῦ 
γε πυϑομιένου, ὡς κἀκείνῳ χάριν τινὰ ἐντεῦϑεν ἀποτιν- 
γύντες ἐσόμεθα, τάχιον τὸ βιβλίον προσαποδόντες. ἀλλ᾽ 
ὃ δὴ καὶ αὐτὸς περὶ σαυτοῦ οἴομοι τοῖς ἀμείνοσιν εἴκον- 
τος, τοῦτ᾽ αὐτὸς ἀποφαίνου τοῖς ἔργοις. μάλλον δὲ αὐτὸς :0 
σιρὸ τῶν ἄλλων οἷδά σε ἀμείνοσιν εἴκοντα, καὶ διαφερόν- 
τως τὴν ἀρετήν τε χαὶ φιλοσοφίαν τιμῶντα. καὶ οὔ τί μοι 
δέος, ἄλλως διατεϑῆναί σε ἢ ὡς αὐτὸς οἴμιαι, πάλαι ἀκρι- 
βϑῶς σε εἰδώς" ἀλλὰ ταῦτα μὲν παίξοντες μᾶλλον ἢ σπου- 

δάζοντες, ὡς καὶ αὐτὸς οἶσϑα, τῷ λόγῳ προσενείραμιδν " 25 

ψυνὶ δ᾽ ἐντεῦϑέν ιποϑὲν χρεών, τῆς προκειμένης ἐφάψα- 
σϑαι ὑποθέσεως. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ περί τε 
κρίσεων καὶ φυσικῶν διείληπται δυνάμεων, ὅτι τε παϑῦν 

κπὶ [ὰ 

τῶν ὀργανικῶν χαὶ καιρίων μορίων τὰ προσήκοντα, καὶ 
σιροσέτε σφυγμῶν καὶ οὔρων καὶ τῶν ἄλλων, ἃ δὲ ἐκκρί- 30 
σεως φαίνεται, λείπεται ἐν τῷ παρόντι φάναι περί τε πυ- 

ρετῶν καὶ τῶν κατὰ τὴν ἐχτὸς τοῦ σώματος ἐπιφάνειαν 
συνισταμένων παϑῶν, εἶϑ᾽ οὕτως περὶ τῆς κατ᾽ αὐτὰ 8ε- 

θασιευτικῆς μεϑόδου διεξιέναι. οὕτω γὰρ ἄν καϑ᾽ εἱρμὸν 
προβαίη τοὐγχείρημα, καὶ τῶν μὲν ἀπὸ φλεγμονῆς τῶν 535 
προρρηϑέντων καιρίων μορίων ἤ τινος ἐπιταϑείσης σφίσι 

-δυσχρασίας ἀναπτομένων πυρετῶν, τὴν αἰτίαν ἐκείνοις 
ΝΥ Χ δος 
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ἀποδοτέον, ἃ φϑάσαντα ϑερμῶς οὕτω διατεϑῆναι, μέχρις 
αὐτῆς καρδίας τὸ πάϑος παρέπεμιψαν καὶ πυρετὸν ἐντοῦ- 

ϑὲν ἐπήγαγον. Νυνὶ δὲ σιερὶ τῶν χαϑόλου μᾶλλον πυ- 
ρἑτῶν ῥητέον, ὡς ὧν ἁπάντων ἔχδις τὰς αἰτίας καὶ τὰς 

᾽ διαγγώσεις εἰδέναι. 

α΄. ἹΠῈρῚ διαγνώσεως πυρετῶν. ἼΟρος πυρετοῦ. 

Οὐδὲν οὖν ἕτερον ὁ πυρετὸς σπιεφυχὼς ἢ ἐπίδοσις ϑέρ- 
μῆς ἀλλοτρίας διά τινας προηγησαμένας αἰτίας, πολλά τε 

καὶ διάφορα τῶν κατὰ μέρος τιυρετῶν ἐπάγει εἴδη. οἱ μὲν 

τὸ γὰρ αὐτῶν τῶν πυρετῶν ἐφήμεροι λέγονται, οἱ δὲ συνε- 

χεῖς τὲ καὶ σύνοχοι, οἱ δὲ διαλείποντες, ἕτεροι δὲ ἑχτικοί. 
καὶ οἱ μὲν ἐφήμεροι ἐπὶ μόνῳ τῷ πτεύματι διαϑερμαν- 

ϑέντι συνίστανται. οἱ δὲ συνεχεῖς τὸ καὶ διαλείποντες, ἐπὶ 

χυμοῖς τισι συσσαπεῖσιν, ὥσπερ οἱ ἑχτικοί, εἰς ἕξιν ἤδη 
τ τῆς καρδίας δεξαμένης τὸ πάϑος τῶν πυρετῶν. τούτων 

ἁπάντων μετριώτατοι οἱ ἐφήμεροι καλούμενοι, ἅτε ἀπὰ 
μετρίας γεγενημένοι προφάσεως. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν διά 

τινα τοῦ σιεριέχοντος ψύξιν ἢ ϑέρμην συνίστανται" οἱ δὲ 
αὖ διὼ ϑυμὸν ἢ λύπην ἢ φροντίδα, ὥσπερ ἕτεροι δὲ ἀπε-- 

0 Ψψίαν ἢ κόπον ἡ τι τοιοῦτον ἕτερον" καὶ οἵδε μὲν ἐφήμε- 

ροι λέγονται, ἅτ᾽ ἐπὶ μιᾷ τὸ πλέον ἡμέρᾳ λυόμενοι. εἰσὶ 
δ᾽ αὐτῶν, οἱ καὶ μέχρις αὐτῆς ἐνίοτε τῆς τετάρτης ἐκτεί-- 

- , - - - ’ 

γονται. καὶ ταῦτα γίνονται, καϑαροῦ τελοῦγτος τοῦ σω-᾿ 

ματος. εἰ δέ τις εἴη κακοχυμία ἐμφολεύουσα, καί τις εὐ- 
"δ φιρήστος ὕλη, ὡς ἀρχῆς τινος δραξαμένῃ τῆς ἐσεὶ τῷ ἐφη- 

μέρῳ ϑέρμης, εἰς τὸν ἐπὶ σήψει συνιστώμενον πυρετὸν 

᾿μετήγαγε τὴν διάϑεσιν, καὶ οὐκέτι κατ᾽ ἐφήμερον, ἀλλὰ 

τὸν ἐπὶ σήψει πυρετὸν ἡ διάϑεσις. καὶ οὔπω ϑαυμαστὸν, 
ὅπου γε καὶ εἰς ἑκτικὰ ἔνιοι τῶν ἐφημέρων μετέσεσον, 

3. καϑὼς ἑξῆς προϊόντες ἐροῦμεν. καὶ τοὺς μὲν ἐφημέρους 
τῶν πυρετῶν ῥῷόν τὸ διαγνώσῃ, καὶ ῥᾷοτ᾽ ὧν ϑεραπεύ- 

σαις" τοὺς δ᾽ ἐπὶ σήψει, οὐχ οὕτω ῥάδιον. μαϑήσῃ δὲ καὶ 
τούτων τὰς διαγνώσεις, προϊόντος τοῦ λόγου. τῶν οὖν 
ἐφημέρων οἱ πλείους, σιροδήλους ἔχουσι καὶ τὰς αἰείας, 

36 ψύχους ἢ ϑέρμης ἡγησαμένων ϑύραϑεν, ἢ λύπης ἢ ϑυ- 

μιοῦ ἢ κόπου καὶ ὅσα τοιαῦτα εἴρηται. τά τὸ οὖρα ὠδὶ [ΠῚ 
᾿ 



ΠΕ ΒΙΑΟΝΟΞΙ 18.1.. δος ΗΝ 

σιλέον πέψεως ὑποφαίγνες σημεῖα, καὶ οἱ σφυγμοὶ δέ, τα- 
χεῖς διωστελλόμιενοι, καὶ οὐχὶ τὴν ἔσω σπεύδοντες κίνης 
σιν, ἀλλήλων μέντοι διαφέροντες, κατὰ τὰ προηγησάμενα 

αἴτια, ὧν τὰς ἀρχὰς εἰδώς, καὶ καϑ᾽ ὅσους τρόπους ἀλ- 

λοιοῦσϑαι σφυγμοὶ εἰώϑασιν, ἔχοις ὧν ἁπτόμενος ἐπικρί- 
γειν τὼ δέοντα. καὶ ἡ λοιπὴ δ᾽ εὐφορία τοῦ κάμνοντος 
παραστήσει σοι τῆς λύσεως τὸ τύόχος τῶν ἐφημέρων. τῶν 
δ᾽ ἐπὶ σήψει συνισταμένων πυρετῶν, οἱ μὲν συνεχεῖς τὲ 
καὶ σύνοχοι λεγόμενοι, οἱ δὲ διαλείποντες. καὶ τῶν μὲν 

σιροτέρων, οἱ μὲν ἰσύτονοί τὸ καὶ ἀχμαστικοὶ καλοῦνται, 

ὥτ᾽ ἐπὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς τελοῦντες τοῦ πυρετοῦ δυνά- 

μέως, οἱ δ᾽ ἐπαχμαστικοί, ὡς ἔτε προβαίνοντες τῇ τοῦ 

συρετοῦ δυνάμει μέχρι λύσεως" οἱ δὲ παραχμαστιχοί, ὡς 

τῆς κατ᾽ αὐτοὺς δυνάμεως προβαίνοντες, ὑφιέντες κατ᾽ 

ὀλίγον μέχρι λήξεως. καὶ συνόχους μὲν ἰδίως καλοῦμεν ι9 

φτοιῖς ἐπὶ ὑπερζέσεε τοῦ αἵματος ἀναπεομένους πυρετοῦς, 
συνεχεῖς δὲ τοὺς μᾶλλον ἐπὶ σήψει διαφόρων συνισταμιἐ- 

ψους χυμῶν. τῶν δὲ διαλειπόντων οἱ μὲν ἑχάστοτε παρ- 

οξύνουσιν, οἱ δὲ διὼ τρίτης, οἱ δὲ διὼ τετάρτης, ὥσπερ 
ἕτεροι διὰ πέμιπτης ἢ ἑβδόμ: γονται πάροξύνειί»" ἔνιοι 19 

δὲ ἀτάκτως, οὖς καὶ πλάτη ἐς φι σι. καὶ οωνμὲν ἐκάστοτα, 

παροξύνοντες ἀμιφημερινοὶ ἀπ υυτο ΗΝ τ γλατὶ συνε- 
στάμενοι ἔξω φλεβῶν σαπέντι" ἐπὶ τούτων τὰ οὖρα κατὰ 

᾿φὰς ἀρχὰξ μά, ὑπόλευκα ἢ ἀνατεταραγμιένα τυγχάνοντα, 
καὶ οἱ σφυγμοὶ τῷ τάχει τῆς συστολῆς τὴν ὑποτυφομέ- 9 

γηὴν ὕλην ὑποσημαίνοντες. ῥῖγος οὖν τούτους πρώτως 
ὑποφαίνει, καὶ σφυγμῶν ἀνωμαλία καὶ λεπτότης" εἶϑ'᾽ οὔ- 

Γ 

“-᾿ [1 

τως ὑπωνάπτεται πυρετὸς, καὶ μέχρις ὀκτὼ πρὸς ταῖς 

δέκα ὥραις ἢ βοαχύ τι πλέον ἢ ἔλαττον πρόεισιν, ἐσ οὐ- 
δεμιᾷ τὸ πλέον αἰσϑητῇ λήγων κρίσει. οἱ δὲ διὰ τρίτης 30 
παρυξύνοντες, ὠπὸ χολῆς μὲν καὶ αὐτοὶ ξανϑῆς ἔξω τῶν 

φλεβῶν πλανωμένης ουνίστανται. μιειὰ φρίκης δὲ τούτοις 

ἡ εἰσβολὴ τὸ πλέον. καὶ πυρετὸς μετὰ τοῦτο μέχρις ὡρῶν 
δύο που πρὸς ταῖς δέκα τιαρατείγων. ἐνίοτε δὲ καὶ πλέον 

ἢ ἔλαττον «ὧν ῥηθεισῶν ὡρῶν, κατὰ τὸ τπιάχος δηλαδὴ 35 
καὶ τὸ πλῆϑος καὶ τὴν ῥώμην τοῦ κάμνοντος, καὶ προσ- 

ἐτὶ τοῦ δέρματος τὸ εὐδιαφόρητον. οὔτε δὲ ἐν τοῖς οὔ- 
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ροις πέψεις ὧδε; κατὰ τὰς ἀρχὰς φαίνΟΨΕΜΙΣ καὶ τὰ χρώ- 

ματα αὐτῶν ξανϑά τὸ και πυρρά, καὶ ἔτι τούτων ϑερμό- 

τερὰ φαίνονται τῇ πλείονι καταβαφῇ. καί τινες δὲ ἰδοῶτες 

λήγοντος τοῦ πυρετοῦ ἐφέπονται, ἐνίοις δὲ καὶ ἔμεδτοι 

ὑξανϑῆς χολῆς, καὶ διὰ γαστρὸς αὐτῆς ὑποχωρήσεις, καί 

ἰφινὲς ἀπὸ ῥινὸς αἱμορραγίαι. οὐχ οὕτω δὲ ἐν ταῖς εἰσβο- 
λαῖς μικροί «6 καὶ ἀνώμαλοι, ὡς ἐν τοῖς ἀφημερινοῖς 

ἐφαίνοντο οἱ σφυγμοί. οἵ γε μὴν διὰ τετάρτης παροξύ- 

γοντες, τεταρταῖοι μὲν καλοῦνται, ἐπὶ μελαγχολικῷ δὲ οἵδε 

10 χυμῷ συνίστανται. καὶ τούτοις σιερίψυξις μὲν τῶν ἄχρων 
γίνεται πιρώτον, καὶ πυρετὸς δῆϑ'᾽ οὕτως μέχρις ὡρῶν εἴς 

κοσιν ἐπεκτεινόμενος, ὠμὰ δὲ καὶ λεπτὰ τὰ οὖρα ὧδε 

φαίνεται καὶ λευκά, ὕστερον δὲ ἀναϑολούμενα, καὶ οἱ 
σφυγμοὶ τοῖς ἐπί. τῶν ἐφημέρων παρὰπλήσιοι. ἐπιγινώ- 

1 σκέται δὲ τούτων ἕκαστος ἀπό τε τῆς ὥρας, καὶ τοῦ «ύ-- 

που, ἔτι τε «ἧς κράσεως καὶ τῆς διαίτης καὶ τῆς ἡλικίας, 

καἀχείνων ὅσα αὔξειν ἕκαστον τῶν χυμῶν εἴωϑεν. ἀτιό τὲ 
γὰρ τούτων καὶ τῶν συνεδρευόντων καταστοχαζόμενον 

συμπτωμάτων, βραχέαττα ἢ οὐδὲν οἶμαι τῆς ἀχριβοῦς σὲ 
0 διαφυγεῖν διαγνώσεως. “καὶ, ταῦτα μὲν ἁπὶωῶς διαλειπόν- 

«τῶν Ἀριλμε» τεκμήρια οὐκ. γνοεῖν δὲ δεῖ, ὡς ἔνιοι αὐ- 
» ἢ μεδὲ ἃ ἑαυτῶν ἢ "Ἂ ἑτέρων συμισελεχόμενοι, σιολ- 

λὰς διαφορὰς δι ΟΝ πόνεων σιυρετῶν ποιοῦσιν. οἱ μὲν γὰρ 

διὸ τρίτης παροξύνοντες διπλασιασϑέντες ψευδή τινα φαν- 
γ5 τασίαν ἀφημερινοῦ παρέχουσιν, ἑκάστοτε μ -ἀρωι 

,, διαγνώσκονται δὲ τοῖς εὖ εἰδόσι κρίνειν ἀπὸ τε τοῦ εἴδους 
τῶν παροξυσμῶν καὶ τῶν συνεδρευόντων συμπτωμάτων. 

ὁ γάρ τοι ἀκριβῶς εἰδὼς κρίνειν ἁπλοῦν τριταῖον, ῥᾳδίως 

ἂν χαὶ τὸν διπλοῦν κρίνοι. οἱ δὲ διὰ τετάρτης παροξύ- 

30 γογτες διπλασιασϑέντες μέν, δυοῖν ἐφεξῆς ἡμέραις ἐπά- 
γουσι τὸν παροξυσμόν, μία δ᾽ αὐτῶν ἡ διαλείπουσα. 
ὥσπερ αὖϑις εἰ τύχοι τινὶ προσαυξηϑεὶς ὁ τεταρταῖος καὶ 

τριπτλοῦς ἀνθ᾽ ἁπλοῦ γενόμενος, κατὰ τοὺς ἀφημερινοὺς 
ἑκάστοτε τοὺς σιαροξυσμιουὺς ἐπάγει" καὶ τούτων μὲν ἕκα- 

8: σῆος ἀκριβῶς εἰδότα τὸν ἁπλοῦν κρίνειν, οὐκ ἄν σε λάϑη 

" 

- » - , Ξ ,. ἃ ͵ 
καὶ διπλοῦς ἢ τριπλοῦς γενόμενος. εἴ τινας δ᾽ ἀκούεις 

πεμπταίους καὶ ἐχταίους καὶ ἑβδομαίους καί τινας τοιούτους, 
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καὶ προσέτι τιλάνητας, μηδὲ τούτους οἴου οὐχ οἵους τε ὄντας 
συστῆναι. τέτταρες μὲν γὰρ ἐν ἡμῖν χυμοί, ἀλλ᾽ ἕκαστος 

αὐτῶν «ραπείς, πολλά τε καὶ ποικίλα εἴδη χυμῶν διεφϑο- 

ρότων συνίστησιν. ἀμέλει καὶ κατὰ τὴν τοῦ διερϑορότος 
χυμοῦ τυχοῦσαν ἐπικράτειαν καὶ οἱ παροξυσμοὶ συνίσταν- 5 

φὰι᾽ οἱ δὲ γε πλάνητες, ὀργώσης μὲν ὕλης ἔκγονοι, κολα- 
ζομένης δὲ καὶ αὐξομένης, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοις καὶ ἀτάκτοις 
διαίταις. ὥσπερ δὲ πρὸς ἑαυτοὺς διπλούμενοι διαφορὰς 
ἐποίουν πυρετῶν, οὕτω δὴ καὶ μετ᾽ ἀλλήλων μιγνύμενοι, 
ἕτερα εἴδη πυρετῶν ἐπάγουσιν. καὶ νῦν μὲν μετὰ τοῦ τρί- τὸ 

φαίου μίγνυται ὁ ἀφημερεινός, αὖϑις δὲ μετὰ τοῦ τεταρ- 
ταίου, ὡς τρεῖς εἶναι τὰς συνισταμένας συζυγίας, ἑκάστου 

δηλαδὴ τῶν πλεονασάντων ἐν τῷ σώματι χυμῶν τὸν ἴδιον 
αὐτοῦ ἀπογεννῶντος παροξυσμον. καὶ ταῦτα μιὲν ἐν δια- 
λείπουσι συνίσταται πυρετοῖς. ἑτέρα δ᾽ αὖϑιες συμπλοκὴ τ 
συνεχῶν τὸ καὶ διαλειπόντων ὡὧδὲ φαίνεταε πυρετῶν᾽ 
ἔνιοι γάρ τοι τῶν συνεχῶς ἐπιπαροξυνομένων πυρετῶν ἤτοι 

ἑκάστοτε, ὁπόταν δηλαδὴ ἐντὸς ἦ τῶν φλεβῶν διερϑορὸς 
καὶ σεσημμένον φλέγμα, ἢ: διὰ τρίτης, ὅτι πλουτοῦσι τὸν 
χολωδὴ χυμιὸν αἱ φλέβες, ὥσπερ καὶ διὰ τετάρτης ἐντὸς 0 
ἐπαχμάσαντος τῶν φλεβῶν τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ, τοῖς 

σ«ιρορρηϑεῖσι διαλείπουσι συμιφλεκομένου, διαφορὰς ἑτέρας 

σιυρετῶν ποιοῦσι. νῦν μὲν τοῦ καϑ' ἑκάστην παροξύνον- 
τος συνεχοῦς τῷ διαλείποντε ἀφρημερινῷ συμτσιλεκομένου, 

αὖϑις δὲ τῷ διὰ τρίτης διαλείποντι, ὃν καὶ ἡμιτριταῖον 35 

φασιν ἰδίως, ἔτι τε τῷ διὰ τετάρτης διαλείσετοντι, ὥσπερ 

καὶ τῷ διὰ τρίτης παροξυνομένῳ συνεχεῖ, ὁτὲ μὲν ὁ ἀφη- 

μιερινὸς, ὁτὲ δ᾽ αὖ ὁ τριταῖος. ἔστε δ᾽ ὅτε ὁ τεταρταῖος 
καὶ οἱ διαλείποντες ἐπιμίγνυνται, οὐχ ἧττον δὲ καὶ ὁ διὰ 

τετάρτης πιαροξύνων συνεχής, τοῖς τρισὶ τούτοις διαλεί- 39 

πιουσιν. ἐσιμίγνυται, ὧν τοὺς κατὼ μέρος καὶ ἁπλοῦς εἰ-- 

δως, οὐδὲ τινος τῶν συμπεπλεγμένων διαμιάρτοις ἄν. εἴ 
τινας δὲ ἀκούεις καύσους πυρετοὺς καὶ ἠπιάλους καὶ λει- 

πυρίας,, καὶ τούτων τὰς αἰτίας καὶ τὰς διαφορὰς οὕτω 

μάνϑανε. Καὶ καῦσος μὲν ἐπὶ χολῇ ὑπερζεσᾶσῃ, ἔστε δ᾽ 5 

ὅτε καὶ αἵματι συνίσταται ζέσαντι, καὶ σφοδροτάτην μὲν 

ἐπεγείρει τὴν ϑέρμνην. τάχιστα δὲ πρὸς ὃ ἂν τύχῃ νεύξι, 
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οὐχὶ στεγούδης τόσην ἔγκαυσιν τῆς φύσεως. ἢ γὰρ κρίσεσί 
τισιν ἀποδιοπομσεῖταε τὰὶ λυποῦντα αἴτια ἢ ἀπαγορεύει 
πρὸς τοσαύτην ἔνστασιν ἡ φύσις ἀλλοτρίας ϑερμότητος. 
ἠπίαλοι δὲ ἀπὸ τοῦ ἠπίως καὶ πρῴως ἀλεαίνειν εἴρηνται. 

εοὐδὲ γὰρ σφοδρὸν οἵδ᾽ ἀνάπτουσι πυρετόψ᾽ ῥῖγος μὲν γοὶρ 
ἐπίδηλον. αὐτοῖς γίνεται. οὐκ ἀναλόγως δὲ τῷ ῥίγει ἕπεται 
ὃ πυρετός. ἐνίοτε δὲ καὶ ἀμιφοτέρων ἅμα γίνεται αἴσϑη- 
σις, ῥίγους δηλονότι καὶ ϑερμότητος. ψυχροὶ δὲ ἄρα καὶ 

γλίσχροι χυμιοὺ τοῦ πάϑους αἴτιοι, μετρίως συσσαπέντες " 
τ ὁ λειπυρίας δὲ ἱκανὸν ἐπάγων ῥῖγος, οὐκ ἔκδηλον ἐπάγει 

καὶ τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ ϑέρμην, ὡς ἔστε καὶ ἐξ αὐτοῦ εἰδέναι 
τοῦ ὀνόματος. λείπεται γὰρ πυρὸς ἤτοι ϑέρμης. πάνυ γὰρ 
ψυχρὸς χυμὸς ἐπιπολάσας, τῇ μὲν ἐκκριτικῇ δυνώμει διω-- 
ϑεῖται κατὰ τὸς παροξυσμῶν ἐπισημασίας. ἀμέλει καὶ 

15 ῥῖγος ἐπισυμιβαίνει ὧδε, ϑέρμη δ᾽ οὐδεμία ἕπεται, ὅτι 

μηδὲ σῆψίς τις αὐτῷ προογέγονεν, ἱκανῶς δυσφρϑάρτῳ 
σεφυκότι. χαὶ ταῦτα μὲν διαλειπόντων τὸ καὶ μήν πεφύ- 
κασι πυρετῶν εἴδη. 

ἽΕτερον δὲ παρὰ ταῦτα πυρετῶν γένος οἱ ἑκτικοὶ σιδ-- 
0 φύκασι πυρετοί, χείρους μὲν πάντων, μικροῦ δὲ σιάντες 

ἀνίατοι. ἑκτικοὶ δὲ εἴρηνται, τῷ εἰς ἕξιν ἤδη τούτους τὴν 
καρδίαν καταδεδέχϑαι. ἐπειδὴ γὰρ διάϑεσις μέν, ποιά τις 
συνοικείωσις τοῦ διατιϑεμένου πρὸς τὸ διατεϑὲν λέγεται, 

ῥᾳδίως ἔχουσα μεταβάλλεσθαι, ἕξις δ᾽ ἔμμονός «ις καὶ 

2. δυσαπόνιπτος διάϑεσις, εἰκότως ὅσοι μὲν τῶν πυρετῶν 

ἑαυτοῖς συνδιατιϑέασι τὴν καρδίαν κατὰ διάϑεσιν, ῥη- 
ϑεῖον ἄν τὴν τῆς καρδίας μεταβεβληκέναι ϑέρμην. ὅσοι 
δ᾽ αὖἡ εἰς ἕξιν ταύτην καταδεδέχϑαι σιεφύκασιν, ἑκτικοὶ 

καλοῖντ᾽ ἄν τοῖς εὖ εἰδόσι. γίνονται δ᾽ οὗτοι ὁτὲ μὲν ἐκ 
80 διαδοχῆς τῶν ἐφημνέρων, σφοδρότερον δηλονότι ἡμῶν ϑὺυ- 

μιοουμένων, ἢ ἐμμόνως λυπουμένων ἢ φροντισάντων. καὶ 

τοὐσδς μὲν ἐξ ἀρχῆς προσχών, ῥᾷστ᾽ ὧν καὶ ϑεραπεύσαις. 

ὅσαι δ᾽ ἐπὶ καιρίων μορίων φλεγμοναῖς καὶ σκίρροις γί- 
ψονταὶ, φϑόαις τὲ καὶ λοιποῖς ἀξιολόγοις πάϑεσιν, οὗτοι 

35 δὴ πιάντων χείριστοι, οὐκ ἐξικινουμένης ἀπομάχεσϑαι τῆς 

φύσεως τιρὸς δύο πιάϑη χαλεπώτατα. οὐχ ἧττον δὲ καὶ 
ἐπὶ γρονίσασι καὶ κακοηϑευϑεῖσε πυρεκτοῖς ουνίστανται, 

ί 
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ἤδη καταδεξαμένης τῆς καρδίας τὸ πάϑος ἐπὶ προηγησα- 
μένῃ τῆς δυνάμεως καταλύσει. χείρους δ᾽ αὖ τούτων, ὅσοι 
ἑκτικοὶ καλοῦνται καὶ μαρασμώδεις, εἰς μαρασμὸν ἤδη 
μιεϑισταμένης «ἧς ζωτικῆς δυνάμεως, ὅτε δηλαδὴ καὶ 

ἄφυκτον τὸ πάϑος νομίζεται. πᾶσιν οὖν ἑκτικοῖς σιύρε- 5. 
τοῖς, δ ὅλου ἔνεστιν ὑποτυφομένη ϑερμότης τοῦ σώμα- 

τος. ὠνεπαίσϑητός γε μὴν τὸ πλέον τοῖς κάμνουσι καὶ 

οὐδέποτε διαλείπουσα. ἐσειδάν γε μὴν τροφῆς μετασχόν- 
τες ἢ ἄλλως διεγερϑέντες οἱ κάμνοντες, περί τι σπουδά-- 

ἕογτες τύχωσιν, αἰσϑάνονται μὲν ϑερμιοτέρων ἑαυτῶν, τὸ 

βραχύ τι δὲ προσεπιδυσφορήσαντες αὖϑις καϑίστανται. 
μικροὺς δ᾽ ἀεὶ καὶ πυκνοὺς καὶ σκληροὺς τὸ πλέον τοὺς 
σφυγμοῦὺς ἔχουσιν. οὖρα δὲ σφίσιν ὁποῖα καὶ εἴρηται ἐπὶ 
τῶν ἑχτικῶν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ εἴδους τε καὶ τὴν 

ἐπιχράτειαν τοῦ πάϑους. τοῦ δὲ δεινοῦ προβαίνοντος, κοι- 

λαίνονται μὲν σφίσιν οἱ ὀφϑαλμοί, καὶ οἱ κρόταφοι συμ-- 15 

σιεπτωκότες, καὶ τὸ μέτωσιον καρφαλέον καὶ βραδέως αἴ- 
ρουσι τὰ βλέφαρα, καὶ λημιμῶσι, φϑίνουσι δὲ καὶ ὑπτορ- 
ρέουσι. καὶ τέλος ἐν αὐταῖς ταῖς ὁμιλίαις ἢ ἄλλαις τισὶ 
μιἑτρίαις ταῖς κατὼ τὸν βίον ἐνεργείαις, ὥσπερ λειποψυ- 

χήσαντες ἀποϑνήσκχουσιν. εἰδέναι δ᾽ ἐπὶ πᾶσι κἀκεῖνο δέον, 30 

εἷς ἐκτιχῶς πιὐρέσοουσιν ἀνθρώποις, διαφόρως ἐνίοτε, καὶ 

οἱ ἐπὶ σήψει συμτιλέκονται πιὑρετοί. ἑκάστου δὲ τὰ γνω- 

- ρίσματα, διακρίνει «ὧν πυρετῶν τὰ εἴδη. ἕκαστα δὲ πτρο- 
εχτεϑειμένα σοι, σπιεριττὸν ἂν εἴη αὖϑις ἐπισυμπλέκειν τῷ 

λόγῳ, ἄλλως τὲ μηδὲ τῆς ἐπὶ τῷ λόγω βραχυλογίας τοῦτο 15 

ἀναπειϑούσης" ἀμέλει τοίνυν τὸν περὶ πυρετῶν λόγον ὧδ' 
ἄν ἔχῃς ἱκανῶς ἐχτεϑειμένον" ἐφεξῆς δὲ προσῆκον ἀπο- 
δοῦναι τῷ λόγῳ τὰ δέοντα. 

᾿Επεὶ τοίνυν κρίσεσι τὰ πλείω τῶν παϑῶν ἀπολύεται, 
ἑπόμενον ἂν εἴη μετὰ τὸν περὶ τῶν ἀξιολόγων παϑῶν 30 

κατάλογον, καὶ ἔτι τῶν πυρετῶν, διεξιέναι πεερί τὲ ἀσφα- 
λῶν καὶ μὴ κρίσεων, καὶ τῶν ἐπ᾽ αὐταῖς δυνάμεων τῶν 
κριγουσῶν ἡμερῶν. 
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β΄. Περὶ διαγνώσεως κρίσεων. 

Οὐδενὸς οὖν ἑτέρου τῆς κρίσεως πεφυκυίας, ἢ διεγέρ-- 
σξεῶς τῆς ἐκχριτικῆς δυνάμεως ἐπὶ τὸ τὰ λυποῦντα ἀπώ- 
σασϑᾶαι, ὅσαι μὲν τῶν κρίσεων ἐπὶ προηγησαμέναις πέ- 

δψεσι γίνονται καὶ ἐν ἐσπιδήλοις ἡμέραις, ἄνεσιν δυσχερῶν 
σιροξενοῦσι τοῖς κρινομένοις, ὅσαι δ᾽ οὐχ οὕτως, ὑποτρο- 
πιασμοὺς ἢ δυσφορίας ἢ μακρονοσίας ἢ τὸ πάντων χείρι- 
στὸν, ϑανάτους ἐπάγουσι. χρίνονται τοίνυν οἱ κάμνοντες 

ἢ ἐμέτοις ἢ γαστρὸς ὑποχωρήσεσιν ἢ οὔροις ἢ ὑπεξαγω- 
10 γαῖς ἑλμιίνϑων ἢ ἱδρῶσιν ἢ αἱμορραγίαις διὰ μυκτήρων 

καὶ ταῖς διὰ γαστρὸς ἢ αἱμορροΐδων, ὥστσιερ καὶ ταῖς διὰ 

μήτρας, ὡς ἐπὶ γυναικών. ἐπ᾽ ἐνίων δὲ καὶ παρωτίδες καὶ 
λοιπὰὶ ἀποσκήματα, κρίσεως ἐσχήκασι δύναμιν, καὶ πεύοσ- 

μάτα διὰ βηχός" καὶ ὕπνοι δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε τὸ μετριώτατον, 
16. μὴ) πρότερον ὄντες, ἄνεσιν τῶν δυσχερῶν ἐπιγεχγονότες 
ἐπήνεγκαν. οὐ πᾶσι δὲ πάντα οἰκεῖα, ἀλλὰ κατὰ τὸ «τοῦ 
ἀρρωστήματος εἶδος, καὶ τὴν τοῦ κάμνοντος ἕξιν, ἔτι τε 

τὴν ὥραν καὶ τὸ ἔϑος καὶ τὴν ἡλικίαν, ταῦτ᾽ ἐπισυμβαί-- 
γει. ἐνίοις μὲν γὰρ ἕν που ἢ δύο ἐν ταῖς πρίσεσε γίνεται, 

20 τισὶ δὲ καὶ πλείω. πάντα δὲ οἰκείως ἐπὶ τῶν μετ᾽ ἀσφα- 
λείας σωζομένων γινόμενα. ἵν᾽ οὖν μὴ ὥσετερ ἐν σκοτο- 

μήνῃ. διάγοντες ἀλλήν ἄλλως δοκῶμεν ταῦτα λέγειν, φέρε 

«τῷ τῆς εὐχρινείας φωπὶ τὸν λόγον διασκευάσαντες, περὶ 

τῶν κατοὼ μέρος εἴπωμεν χρίσεων, ὡς ἂν τὰ ἴδια ἑκάστης 

25 εἰδὼς κρίσεως καὶ αἵστισι μᾶλλον. αὐτῶν. ἑκάστη ἕπεται 
διάϑεσις, οὕτω κατπὶ τοῖς συμπεπλεγμένοις κρίνῃς, καὶ 
ὁᾳδιόν σοι τὸ πῶν τῆς κρίσεως γένηται. καὶ δῆτα τῶν δι 

ἐμέτου ἢ γαστρὸς φορᾶς κρινομένων, σιρώτῃ μὲν ἔνδειξις 
«ὁ μῇ μέχρις αὐτῶν φλεβῶν διαβεβηκέναι τὴν τὸν πύυρε- 

βϑοτὸν ἀνάψασαν ὕλην, ἀλλ᾽ αὐτοῦ. τιου τιρὸς τῇ γαστρί τε 

καὶ τοῖς ἐντέροις σαπεῖσών «ε καὶ ἀναφϑεῖσαν,, μέχρι μὲν 
αὐτῆς καρδίας τὴν ἀλλοτρίαν ἀναπέμσιειν ϑέρμην, ἢ δὴ 

τῷ χρόνῳ μεφνεωριζομένη δ ὄχλου μὲν τἀνϑρώπῳ γίνε- 
φαι, κολούει δὲ τῇ δυναστείᾳ τὴν τοῦ φυσικοῦ καὶ ζωτι- 

35 κοῦ ϑερμοῦ δύναμιν. 
“]ευτέρα δὲ, τὸ μᾶλλον ὧδε τὰ βάρη καὶ τοὺς νυ- 

γμοὺς καὶ τοὺς βορβορυγμοὺς διαφαίνεσϑαι, καὶ μὴ ἀξιο- 
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λόγως τούς τὸ σφυγμουὶς καὶ τὼ οὖρα φλλριοαλῳ ὰ ἀλλ 

ἐπειδάν γε πρὸς ἑαυτὴν ἡ ἐν ἡμῖν σωστικὴ δύναμις γέ- 
γνηται, καὶ στέψιν μὲν ἐπιϑῆ τοῖς ἀπέπτοις, προσλάβηται 

δὲ τῶν περϑέντων ἤδη τὰ δέοντα, πᾶν ὅσον ἤδη περιτ-- 
τὸν καὶ ἀχρεῖον ὥσπερ διαναστάσα, ἄνω τὲ καὶ κάτω 

κατὰ τὴν ἐγγύτητα καὶ τὴν ῥοπὴν τῆς ὕλης, ἐξάγει τὰ 
σιδρισττά. μὴ γὰρ δὴ προφανείσης πέψεως, μάλλον ἂν μη 
κεκρατηκέναι νομισϑείη τὴν δύναμιν τοῦ ἀνθρώπου τῆς 
ἐν αὐτῷ ὀργώσης ὕλης. καὶ τοῦτο πάνυ χείριστον, ἀπει- 
ρηκυῖαν “οἷον διασημαῖνον, εἰ μή τις δάκνουσα ποιότης τὸ 

σιροδιερεϑίσασα, πρὸ τῆς προσηκούσης πέψεως ἀπολῦσαι 
τοὺς διενοχλοῦντας χυμοὺς παρασχευάσειε.. σ 'Ξρογνώσῃ δὲ 

εἰ ὧδε κριϑήσεται, ἤν τὸ τὸ εἶδος αὐτοῦ τοῦ νοσήματος 
Ἡδιολ όλθᾳ ὠδὶ, μᾶλλον τοὺς λυπούντας ἀκμάξειν χυμούς, 

καὶ ἢν ῥάδιος ἢ ἐμεῖν ἢ τὴν γαστέρα λύεσϑαι ὁ κάμνων, κ5 

οι 

καὶ ἢν μὴ ἄλλων κρίσεων σημεῖα φαίνηται, καϑως ἑξῆς 
ἐροῦμεν. ἴδια δ᾽ αὐτῶν τῶν δι ἐμέτου κρινομένων, τὸ 
ὥσπερ ἀνεξοπιασμένα. φαίγεσϑαι σφίσε τὸ σπλάγχνα καὶ 
σύ, τὸ κάτω χεῖλος κινεῖν καὶ ἰλιγγιᾷν, ὀρφνωώδη τὲ τινα ὦ 
φίρ0 τῶν ὀφϑαλμῶν βλέπειν, καὶ ξανϑὰ καὶ ὠχρὰ καὶ στοι- τὸ 
κίλα. ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα προφαινόμενα, τὰς δὲ 

ἐμέτων κρίσεις ἐπισημαίνει, ὥσπερ τὸ διὰ γαστρός, τὰ 
βάρη τῆς γαστρὸς καὶ τῶν ἐντέρωψ, ἔτε τε οἱ βορβορυ- 

γμοὶ καὶ οἱ νυγμοὶ τῶν ἐντέρων διαΐσσοντες, 

«αἱ δὲ δὲ αἱμορραγιὼν κρίσεις ψωα μὲν καταλα μι-- 25 

βάνονται, τῷ τὸν τοιοῦτον χυμὸν ἀκμάζοντα φαίνεσϑαι 
ἀτιῦ τε τῆς ὥρας καὶ διαίτης, ἔτι τὲ ἡλικίας καὶ τοῦ ἔϑους 

φοῦ κάμνοντος, ἀπ᾿ αὐτῶν τὲ τῶν σφυγμῶν καὶ τῶν οὔ- 
ρων" καὶ ἐπὶ μὲν ταῖς διὰ μυκτήρων, ἀνεστιασμένα δοκεῖ 
«ἃ σπιλάγχνα, ὥσπερ κἀπὶ τῶν ἐμέτων εἴρηται. μαρμαρυ-- 30 

γαὶ δέ τινες πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶν φαίνονται. καὶ, τοῦ. δεξιοῦ, 

μὲν ἐπαιρομένου σπλάγχνου, διὰ τοῦ δεξιοῦ μιώλλον. μυ- 
χτῆρος τὸ αἷμα ῥεῖ, διὰ τοῦ ἀὠντιχειμιένου δέ, τοῦ εὐωνύ- 

μου σπλάγχνου ἐπαιρομένου" ἐπὶ δὲ ταῖς δ αἱμορροΐδων 
ἢν οἵ τε οἱ Ψεφροὶ βάρος ἔχωσι, καὶ αὗται αἱ αἱμιορροΐδες 35 

ὑποφλεγμαίνωνται ἢ δάκνωνται, οἷον γαργαλιζόμεναε καὶ 

μάλιστα εἰ συνήϑης ὁ κάμνων" καὶ ἢν μὴ ἀλλα σημεῖα 
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προφαίνητων, ὀργᾷ δὲ ἡ ὕλη. ἐπὶ δὲ τῶν ἐμμήνων καϑάρ-᾽ 
᾽ Υ - - - ΄ 

σεων, ἀπό τὲ τῶν παραπλησίων, καὶ ἀσ᾽ αὐτῆς τῆς τῶν 
ἡμερῶν. περιόδου, διαγνοίης ἂν τὰ ἐσόμενα. ὑπέρυϑρα δὲ, 
καὶ ἐρυϑρὰ καὶ οἷον αἱματώδη τούτοις, τὸ πλέον τὸ οὖρα, 

5 ἐκεῖσε τοῦ αἵματος συρρυέντος καὶ σύμμετρα διδόντος τοῦ 
κατ αὐτὸ χρώματος. ᾿Ιδρῶτες δ᾽ ἐπιγίνονται ἐπὶ σιλεοΞ 
γασμοῖς τῶν περιττῶν τῆς τρίτης πέψεως. ταῦτά τοι καὶ 

τοῖς οὔροις ὧδε προεπιφαίνονται ἀϑρόαι τὸ καὶ πεπεμμέ- 

ψαι ὑποστάσεις ἐναιωρούμεναι, καὶ κυμιατώδης τούτοις ὦ 
τὸ σφυγμός, καὶ ἀτμώδης τις προσβάλλει αἴσϑησις, εἰ καϑ- 

εὶς ἐν κόλπῳ τὴν χεῖρα κατασκοποίης, τοῦ λεπτοτέρου 
δηλαδὴ προδιαφορουμένου. εὔχροια προσώπου μᾶλλον μὲν 

ταῖς διὰ μυκτήρων αἱμορραγίαις, δεύτερον δέ, ἐπὶ ταῖς δὲ 
ἱδρώτων φαίνεται κρίσεσι. τοῦ γε μὴν ὀρρώδους χυμοῦ 

τὸ κατὰ τὰς φλέβας πλεονάσαντος, καὶ συσσαπέντος καὶ τὸν 
κατ᾽ αὐτὸν πυρετὸν ἐγείραντος, παχέα μὲν καὶ ἀνατε- 
ταραγμένα τὸ πλέον ὧδε τὰ οὖρα. ἤδη δ᾽ ἐπὶ κρίσιν 
ἐξορμώσης «ἧς φύσεως, λεπτά τὸ καὶ πολλὰ καὶ ταῦτα 

φέρεται, πιολλῷ μὴν ὑπερβάλλοντα τὸ τοῦ πινομένου μέ-. 
2 τρον" καὶ δ οὔρων τοῦτο λέγεται χρίσις. ὁπόταν δὲ ὠμὸς 

τυγχάνῃ ὃ χυμὸς, ἀπείργη δὲ ἡ ὥρα, ἡ δὲ πιροωστικὴ ἀπο- 
διοπομισιεῖ δύναμις τὸ περιττόν, εἰς κεφαλὴν μὲν τοῦ λυ- 
ποῦντος γυμοῦ τυγχάνοντος καὶ ἔξω ῥέποντος, αἱ κατ᾽ 

αὐτὴν γίνονται παρωτίδες, ὥσπερ καὶ τὰ ἐρυσιπέλατα καὶ 
"5 τὸ ὑπὸ τὸν τράχηλον ἐπαναστήματα ἐπὶ χολωδῶν ἢ ἀλ- 

λων διερϑορότων χυμῶν γίνεται, ἐπὶ τὰ κάτω δέ, τὼ ἀπο- 
σκήματα λεγόμενα, ὥσπερ, ταύτης ἐντὸς τραπείσης τῆς 
ἐνοχλούσης ὕλης, τὰ ἀποστήματα συνίστανται, ἃ δὴ πάντα 

αὖϑις ἑτέρας ἐπὶ τῷ πεπανϑῆναί τὸ καὶ ἐκκριϑῆναι δεῖται 
30 Ἀρέσεως. καὶ τά μὲν ἐχτὸς τρέχοντα, ἀμείνω τὸ καὶ ῥῴω 

βοηθούμενα" τὰ δ᾽ εἴσω γείρω τὸ καὶ πλείονος τῆς σπου- 
δῆς δεῖται καὶ ἀγαθῆς τύχης. μὴ γὰρ συρρηγνύμενα ἢ 
χκάφω ὑπιόντω ἤτοι δ οὔρων ἢ γαστρὸς ἢ διὰ βηχὸς ἀνα- 
γόμενα, ὡς τὰ κατὰ τὸν ϑώρακα, δεύτερα μὲν τῷ χρόνῳ 

80 γυέρυκε, χείρω δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε τῶν πρότερον ἡγησαμένων πα- 
ϑὼν νομίζεται. κρίσις δὲ κἀν τούτοις τὸ συρραγήναϊί τὸ 

καὶ ῥάδιον ἐξιέναι τὰ πύα. γπνοι δ᾽ ἐν φρενίτισε καὶ 
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παρομοίοις πάϑεσιν, ἤρκεσαν ἐνίοτε ἐπιφανέντες, οὐχ ἡ 
τυχοῦσα πρίσις νομισϑῆναι. ἀμέλει ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν πα- 
ϑῶν πιροσήκει σκέπτεσϑαι, ὑφ᾽ οἵου τὸ χυμοῦ συνίσταται 
καὶ ὅπη οὗτος ῥέπει, καὶ ποῖα δὲ τῶν κρίσεων ἑκάστῳ οἶ-- 

’ ἢ .-“ ᾿ ’ - ᾽ Ν᾽ 

κειότερα, καὶ οὕτω δή καταστοχάζεσϑαι τῶν κρίσεων. ἄλλοι5 

μὲν γὰρ ἱδροῦν ἐπιτηδειότεροι, ἕτεροι δὲ λαπάττεσϑαι τὴν 
γαστέρα᾽ οἱ δ᾽ αἱμορραγίαις ἁλίσκεσϑαι, κατά τε τὰς ἦλι- 
κίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τὰς διαίτας, ἔτε τε τὰ ἔϑνη καὶ 

τὰ διαιτήματα, ὡς εἴρηται. συμσιεπιλεγμένων δὲ ὄντων τῶν 
χυμῶν καὶ ὧδέ τε κἀκεῖσε ἐνορμιώντων., οὐκ ἀπεικὸς ποι- 
χίλας καὶ τὰς χρίσεις γίνεσϑαι, ἃς ἀπὸ τῶν ἁπλῶν ῥαδίως 

ἂν εὑρίσκοις, ὡς ἀγχίνους, χαταστοχαζόμενος τοῦ εἴδους 
- 7 ’ - Ε τ 

4ε καὶ τοῦ κινήμιατος τἀρρωστήματος. ἐν πᾶσιν οὖν τοῖς 

κρινομένοις τρία ταῦτα δεῖ σε προσεξετάζοντα ἐξευρίσκειν, 

φὴν ῥώμην τοῦ κάμνοντος, τὴν πέψιν τῶν ὀργώντων γυ- 
μιῶν, καὶ εἰ ἀναλογίαν ἀποσώζει τὰ ἀπὸ τῶν κρίσεων φαι- 
γόμενα κατά τε τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν πρὸς τοὺς ἀχμά- 
ζεῖν δοκοῦντας χυμούς. τῆς τε γὰρ δυνάμεως ἀπαγορευ- 

οὐσής, τὰ πάντα χείρω λογιστέονν καὶ πέψεως μὴ προη-- 

- - ΕῚ ι - ’ ΠῚ ᾿ “ 

πλῆϑος χυμῶν, ἢ διὰ ταῦτά τε καὶ τὼ παραπλήσια, κα- 
’ ᾿ - , ᾿ ᾽ 

κοηϑειὰ τις τοῦ νοσήμιατος νομίζεται, ὥστε ἤτοι ἄλγῃ, ἢ 
. ᾽ , , 

λειποψυχίας καὶ ἀναισϑησίας καὶ παραφροσύνας, καὶ αὖ- 
ΕῚ - ε - ᾽ 

ϑὲὶς αὐτῶν ὑποστροφας, καὶ ὅ,τι χείριστον ουντεκμαίρεσϑαι. 
»᾿ , , » ᾿ 

ἔτε γε μὴν χείριστον, καὶ εἰ ἀλλὰ φέρεται ἀντ᾽ ἄλλων, καὶ 
- - - . , « 2 

μείονα τῷ ποσῷ. ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα ἀεὶ «τροση-- 
᾿ , 3 οὐ 

μαίνεταε χείρονα. ἀμέλει δεῖ σε καὶ ἐπὶ τὸν χάμνοντα 
Π - - ’ - 

εἰσιόντα καὶ πρὶν ἢ ψαῦσαε αὐτοῦ, τό,τε εἶδος αὐτοῦ καὶ 
᾿ , ς » " ᾿ ΜΝ ΄ 

τὴν κατάκλισιν ὁρᾷν, ἔτε τὴν εὔπινοιαν, καὶ ἤν μιὴ δέγχῃ 
ΒΩ ᾿ ἴ᾿ , δι : ἄν τ ας 1 ἫΝ , Ε » ν»κ« Ἢ 

ἢ μὴ αλύυῃ ἢ παραληρῇ ἢ ἀλλα φϑέγγηται ἀντ᾿ ἄλλων, ἢ 
, »ω.»ν » ῇ “ -“ “, 

βηττῃ καὶ οὐδὲν τι ἀξιον λόγου ἀνάγῃ, ἢ ὅτε ἕτερον, 
" ΕῚ Γ - ᾿ - 4» , ’ τοἶ 

πρὶν ἢ αὐτου καὶ τῶν ἕτερων πυϑέσϑαι, φαίνηται. εἶϑ' 
“ “ ΕΝ « ’ “- 

οὕτως ἐπανερόμενον, ὅτι εἴη ὁ πάσχων, ταῦτα παραβάλ-- 
- τ ΄ 

λειν, οἷς δῆτα καὶ πρὶν ἢ ἐχεῖνον φάναι, κατεστοχάσω, 

᾿ Ἂ ’ 

γησαμένης ἐν ταῖς φαινομέναις κρίσεσιν, ἀκράτειά τις ἢ: 

30 

τ .φ΄ Π ’ - - Υ , 

εἶϑ᾽ οὕτως καὶ ἐφαψάμενον τοῦ σφυγμοῦ, τὸν τε ζωτικὸν 35 

τόνον ὧδε κατανοεῖν, καὶ ἢν τὸ εἶδος τῶν σφυγμῶν ούμι- 
φωνον τοῖς λεγομένοις καὶ φαινομένοις ἦ, εἶϑ᾽ οὕτως, καὶ 
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εἴ τινὰ οὖρα εἴη ἢ διαχωρήματα ἢ πτύσματα, στροσήκει 
κατασκοπεῖν, καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς πιέψιν ἢ ἀπεψίων, ἢ ἀλ- 
»» ὁποιανδήτινα εὐοστάϑειαν ἢ μοχϑηρίαν, ὑφορώμενον, 

ἐπί τὸ τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς κατα- 
5 κλίσεως πυνϑάγνεσϑαι, καὶ εἴ τινες προεφάνησαν κρίσεις, 

καπειϑ᾽ οὕτω διὰ πάντων συνάγοντα ἀποφαίνεσϑαι, ὅσα 
τε εἰς δίαίταν καὶ ὅσα εἰς διάγνωσίν τε καὶ πρόγνωσιν τοῦ 

ἀρρωστήματος ἀναφαίνονται. διὼ τοιαύτης γὰρ ἀναγόμε-- 

γος τῆς μεϑόδου βραχύ τι ἢ οὐδὲν ὧν διαμάρτοις τοῦ 
ι᾽υ ἀσφαλοῦς. ἵνα δ᾽ ἀχραιφνεστέραν τὸ καὶ διαυγεστέραν «σὴν 

ἐσιὶ τοῖς τυχοῦσι νοσήμασε διάγνωσιν ἔχοις, παραϑήσομαί 

σοι, ὅσα τὸ ἀγαθὰ καὶ ὅσα φαῦλα σημεῖα, καὶ τὰς κατ᾽ 

αὐτὰ διαφορὰς κατὰ τὸ μᾶλλόν τὸ καὶ ἧττον. οὕτω γὰρ 
διευκρινηϑέντος τοῦ λόγου, πάντ᾽ εὐχερῇ καὶ ΡῊΝ σοι 

15 φανήσεται. : 
᾿ΑΙμείνων οὖν πασῶν κατάκλισις, ἢ ἐπὶ δεξιὼ ἢ ἐπ᾽ 

ἀρεστερά" αἵ δὲ ἄλλαι, ἢν μὴ συνήϑεις ὦσι, χείρους. τὴν 
μὲν γὰρ τὧν ὑπτίων διά τινα ἀδυναμίαν μᾶλλον λογε- 
στέον᾽ τὴν δὲ τῶν πρηνῶν, δὲ ὀδύνην τῶν περὶ τὴν γα- 

0 στέρα καὶ τὰ ἔντερα καὶ διά τινὰ παραφροσύνην. ῥιπιτά- 
ξεσϑαι δὲ καὶ ἀλύειν, ἢν μὴ διά τινα προσδοκωμένην εἴη 

ταῦτα πρίσιν, χείρω τῶν στροτέρων. τὸ δ᾽ ἐπὶ πόδας φέ- 

ρεσϑαι, καὶ τούτους δὲ ἔξω τῶν ἱματίων προβάλλειν, καὶ 
ταῦτα μὴ πάνυ τοι ϑερμοὺς φαινομένους, χεῖρον τ᾽ ἂν 

» "» 2 “- " 

(5 εἴη καὶ ἔκλυσίν τε καὶ ἀδυναμίαν τοῦ κάμνοντος σημαί- 
ψδι. σκοσυεῖν δ᾽ ἔπειϑ'᾽ οὕτω προσήκει καὶ τὰ κατὰ τὸ προσ- 
ὠσιον. ὀφϑαλμοὶ γὼρ κοῖλοι, κρόταφοι συμευεσυτωπότες, 

δὶς ὀξεῖα, καρφαλέον μέτωπον, ἢν μὴ καλῶς ἀκούῃ ἢ 
ἐνορώῃ, καὶ ἣν οἱ λωβοὶ τῶν ὥτων ὦσι συνεσταλμένοι, 

80 χαὲ ἦν οἱ ὀφϑαλμοὶ δακρύωσιν ἀκουσίως, καὶ ἡ γλῶττα 
δὲ βραδέως στρέφηται καὶ προσπταίη, καὶ ἢ ἀλλοφρονέῃ 

ὁ κάμνων, καὶ ἢν κωματώδης ἢ ἄγρυπνος ἢ, καὶ ἢν αἵ-- 
μωποὶ οἱ ὀφϑαλμοί, καὶ ἣν ἀστατῶσι καὶ κραδαίνωνται, 
ἢ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἵστανται, καὶ ἢν μύοντος μὴ πάντη 

38. συμφύωνται, φαίνωνται δὲ σφίσι τοὶ λευκά, μὴ διοὶ σελείω 
τῆς γαστρὸς φοράν, καὶ ἢν στένωσι, καὶ ταῦτα μηδεμιᾶς. 

οὔσης ἐγνωσμένης ὀδύνης, καὶ ἦν. ὀξύτερον φϑέγγωνται 
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καὶ κλαγγῶδες, καὶ ἢν ἡ ὀφρὺς ἀνέσπασται ἢ κεχάλασται, 
καὶ ἣν κεχηνότες καϑεύδωσιν, ἢ πρίξζωσι τοὺς ὀδόντας, 

καὶ ἢν ἐπηρμένα ἔχωσι καὶ σκληρὰ τὰ ὑποχόνδρια καὶ 
οὐχὶ τὴν ἐπαφὴν ῥᾳδίως φέροντα τῶν δακτύλων. ταῦτα 
γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα, χείριστα τοῖς νοσοῦσιν ἐπιφαινόμενα, 5 

καὶ μάλιστα ἢν μὴ διὰ προσδοκωμένην κρίσιν τοιαῦτά 
τινὰ γένηται, ἢ διά τινὰ ἐπισυμβᾶσαν ὑπόγυον σλημμέ- 
λείαν, ἥτις μεϑ'᾽ ἡμέραν στ-ἀντων τῶν τοιούτων πονηρῶν 

σημείων ἀνίησιν, ἢ μὴ μεγίστη εἴη πλημμέλεια " καὶ ἀλ-᾿ 

Ἀνᾶασς ας, 

λήλων μὲν ταῦτα διαλλάτεῃ ἐπὶ πονηρίᾳ. στάντα δὲ φαῦλα. τὸ 
εἰχὸς μὲν γὰρ ἕν χείριστον πολλῶν ἧττον φαύλων, πλέον 

δύνασϑαι, ὥσπερ καὶ ἕν που ἢ δύο ἀγαϑὰ ἐπιφαινόμενα 
σιολλῶν κακῶν, εἰ καὶ παραλύειν τὴν δύναμιν. οἶσϑα δὲ 

σίάντως τῇ παραϑέσει τῶν φαύλων, οἷα τἀγαϑὰ νομίξεται 
χρίνειν. ὕπνοι γὰρ σύμμετροι καὶ κατακλίσεις συγήϑεις, τ5 
καὶ σφυγμοὶ σύμμετροι ἢ τούτων ἐγγύς, μηδεμίαν τινὰ 
ἀνωμαλίαν ἢ σκληρότητα ἢ διαλείμματά τινα ἔχοντες, 
εἴτε τι τῶν λοιπῶν φαύλων" κἂν τι δὲ γε ἦ, τοῖς πλείοσι 

τῶν ἀγαϑῶν ἐκνικώμενον, ἔτε τὲ οὖρα πέψεως σημεῖα 
, ’ » ͵ 

ἔχοντα, καὶ παραπλήσια διαχωρήματα, εὐπνοίὰ τε καὶ τὸ 
μ ΕῚ ᾿, ᾿ ᾿ , , ᾿ ᾿ ᾿ 

μαλιστὰ ἐν τοῖς περὶ τὸν ϑώρακα πάϑεσι, καὶ τὰ κατᾶ 
᾿] , - " " 

τὸν ἐγκέφαλον μὴ παρακεκιγημένα. ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τοῖ- 
- , , Ξ ΄ ᾿ - ᾽ 

αὕὗτα, πολλὰ γε δυνασϑαι ἐν τοῖς καμνοῦσι πέφυκεν, ὦσϑ 
Ἢ « ᾿ ᾿ , ε ͵ ΕῚ 

ὁπόταν ὦσι πέψεις τινὲς ἡγησάμεναι, καὶ λοισιή τὶς εὖ- 
᾿ ῃ ας ἈΝ ΒΤ, ; Ν 

φορία περὶ τὸν κάμνοντα, αἴφνης δ᾽ ἐπιστῇ ῥῖγος καὶ τεῦ-- 15 

ρετὸς ἐξαίσιος, καὶ σταραφροσύνη δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ λειποψυ- 
᾿χίαι καὶ ῥιπτασμοὶ καὶ δυσφορίαι ποικίλαι, οὐ πάνυ τοι 

δεῖ φοβεῖσθαι. οὐ γὰρ τῆς κακοηϑείας τοσούτῳ ταῦτα, 

ὅσον τῆς ὅσον σὔπω ἐσομιένης κρίσεως τοῦ νοσήματος. 

ἤδη γὰρ τῶν λυπούντων χυμῶν ἢ δύναμις κατισχύσασα; 30 

καὶ τούτοις ἐπιϑεῖσα νέψικ σιροσήκουσαν, φϑάνει τιᾶν ὅ,τι 

ἄχρηστον αὐτῶν ἀποκρίψνουσα. ἀμέλει ἱδρώσί τὲ καὶ αἱἷἵ- 

᾿ Μορραγίαις, ἐμέτοις τε καὶ γαστρὸς κεγώσεσι, καὶ τοῖς τοι-- 

᾿ οὕτοις ἐπιφανεῖσε, μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν ὑγείαν τῷ ἀνθρώπῳ 

ἡ φύσις ἀποκαϑίστησι, καὶ ταῦτα μὲν ἐν ταῖς τελείαις γί- 35 ἜΣ 

ψέται χρίσεσι. προσημαίνεται δὲ ἐν ταῖς ἐπιδήλοις, ὅτε 

προὔργου τῇ φύσει δράσαι ἐν ταῖς δηταῖς κρίσεσι, τοῦτο, 
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«ἢ πρὸ ταύτης ἐπιδϑήλῳ προαγακρούεται. ἀμέλει, ἢ βρα- 
χεῖς ἱδρῶτες ἢ στάξεις ἀπὸ ῥινὸς αἵματος, ἢ βραχέα πε- 
πεμμένα πτύσματα ἀνάγονται, καὶ ἢ μικρὸν ἢ μεῖζόν «τι 
προεπιφραίνεται, εἰ μή σιού γε τῆς μὲν ὕλης ὀργώσης, τοῦ 

δκάμνοντος δ᾽ ἰσχύοντος φϑάσῃ τὸὶς προεπιισημασίας ἡ κρί- 
σις, ὥσπερ ἐν ἄλλοις διὰ τἀναντία κατὼ βραχὺ πέττεταί 
τε καὶ ἀποκρίνεται τὸ λυποῦν, ἐν ουχναῖς περιόδοις χρί- 
σεων. οἷς δ᾽ οὔϑ᾽ ἡ φύσις διεγείρηται πρὸς ἔκκρισιν τῶν 
λυπούντων, πολλαὶ δὲ ἀπεψίαε τῶν βαρυνόντων χυμῶν, 

10 καὶ ὁ ζωτικὸς τόνος ἀνίεται, τί χρὴ προσδοχκᾷν ἢ τὰ χεί-- 
ριστα: τὼ πλείω γὰρ ὧδε παρακολουϑεῖ τῶν φαύλων 
σημείων, κἀν «τι τύχῃ ἀποχριϑὲν ἐν οὕτω καταστάσεως 
ἔχοντε νοσήματι, τὸ πλέον ἀκράτειά τε καὶ ἀδυναμία «ἧς 
καϑεχτικῆς δυνάμεως γίνεται, καὶ ἔνωμα καὶ πονηρὰ τὰ 

15 ἐκχρινόμενα ὧδε φαίνεται. ἐσιεὲ τοίνυν ἔγνως, ποῖα μὲν 

δημεῖω πέψεως, σοῖα δ᾽ ἀπεψίας, καὶ πῶς ἐστι τὴν φυσι- 

κὴν ἡμῶν εἰδέναι δύναμιν, ἔγνως δὲ ποῖα φαῦλά τὲ καὶ 

μὴ σημεῖα, προσήκει τὸ κατὰ μέρος σκεσιτόμενόν σε, εἶϑ'᾽ 
οὕτως τὰς ἀποφάσεις ποιεῖσϑαι. καὶ ἐπὶ στομάχου μὲν καὶ 

0 γαστρὸς καὶ τῶν μετ᾽ αὐτὴν ἐντέρων, τὰ τ᾽ ἐμούμενα καὶ 
τὰ διαχωρούμενα σκοσιεῖν δεῖ πιρῶτον, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ ἀφ᾽ 

ἑτέρων ἐπισημειοῦσϑαι. ἐπὶ δὲ τῶν τοῦ ϑώρακός τε καὶ 

πιγεύμονος πιαϑῶν, τὴν ἀνατινοὴν καὶ τὼ διὰ βηχὸς ἀνα- 
γόμενα ὁρᾷν προσήκει, καὶ τὰς κατ᾽ αὐτὰ πέψεις, εἶϑ᾽ 

25 οὕτως καὶ αἀτιὸ τῶν ἄλλων ουντεεκμοίρεσϑαι, ὥσσιερ καὶ τὰ 
κατὰ τὸν ἐγκέφαλον, αἵ ϑ᾽ ὁμιλίαι καὶ ὕπνοι καὶ αἱ ἐγρη- 
γόρσεις, ἄμετρα γινόμενα, ἀναισϑησίαι τὸ καὶ δυσαισϑη- 
σίαι καὶ ὅ,τε ἕτερον διασημαίνει τὴν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον 

διάϑεσιν. τῶν δ᾽ ἐν ταῖς φλεψὶν ἀκμαζόντων χυμῶν, τὼ 
80 οὖρα πρῶτα γνωρίσματα. εἰ γὰρ πρώτως μὲν ἀπὸ «ὧν 

οἰκείων κρίνοις γνωρισμάτων ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν πεπονϑότων 
μερῶν, εἶϑ᾽ οὕτως καὶ τὰς ἀπὸ τῶν λοιπῶν μορίων συμ- 
παϑείας ἐξετάζοις, πρὸ πάντων δὲ καὶ τὸ τοῦ ζωτικοῦ 

τόνου σχοποίης μέτρα, ὡς πάντων τῶν παϑῶν ἐκεῖ συν-- 
6 ἀπαρτιξομένων, καἀκεῖϑεν τὸς σωτηρίας καὶ ἀσαγορείας 
λαμβανόντων, ὡς ἀπό «τινος ἀποφαινομένου κριτοῦ, ὡς 
γνικώσης ἢ νικωμένης δηλαδὴ τῆς ξζωτικῆς δυνάμεως βοαχύ τι 
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ἢ οὐδὲν σε διαφεύξεται τῶν εἰς διάγνωσίν τὰ καὶ πρόγνω- 

σιν ἠκόντων τῶν συνεχόντων παϑημάτων, ὅπου δῆτα καὶ 
λήξουσιν. ' 

γ΄. Περὶ διαγνώσεως κρισίμων ἡ μερῶν. 

᾿Επεὶ δὲ τῷ περὶ κρίσεως λόγῳ καὶ ὁ περὶ κρισίμνων ὁ 
ἡμερῶν ἕπεται, φέρε καὶ περὶ τούτων εἴπωμεν διὰ βρα- 
χέων τοὰὶ δέοντα, ὡς ἄν μηδὲ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος λείπη-- 
φαι ἡ ὑπόϑεσις. Ὅτι μὲν γὰρ ἐν ῥηταῖς τισιν ἡμέραις 
αἱ κρίσεις πεφύκασι γίνεσϑαι, οὐχὶ ταῖς αὐταῖς δ᾽ ἅπασαι, 
οὐδὲ τὰ αὐτὰ αἱ πᾶσαι τῶν κρισίμων ἡμερῶν δύνανξαι, τὸ 
παντί ποὺ δῆλον, αὐταῖς αἰσϑήσεσιν ἑκάστοτε γνωριζόμε-- 
ψαι. δί' ὁποίας δὲ ταῦτ᾽ αἰτίας οὕτω γινόμενα φαίνεται, 
γυνὲ ἐροῦμεν, καὶ μάλα γε πεπεισμένοι τοῖς τῶν συμπα-- 

ϑειῶν λόγοις τῶν οὐρανίων τούτων σωμάτων, «αὶ ταῖς 

φυσικαῖς αὐτῶν καὶ ἀεικινήτοις φοραῖς, καὶ τοῖς πρὸς ἀλ- 

ληλα αὐτῶν σχηματισμοῖς, καὶ ταῖς ἑκάστων αὐτῶν ἰδιό-- 
φῆσι, τὸ μέγιστα τὸν περίγειον τοῦτον ἀέρα καὶ τὸ ἐν 

αὐτῷ ἀλλοιούνετων σώματα, καϑ᾽ οὖς λόγους ἐκ πρώτης 
καταβολῆς ὁ δημιουργὸς λόγος ταῦτ᾽ ἐνηρμιόσατο. 

"᾿Αλλο μὲν γὰρ ἄλλου μᾶλλον καὶ κατ᾽ ἀλλοίας μιετα-- 30 
᾿᾿βολὰς ἀλλοιοῦν πέφυκε πάντα δὲ κατὰ τὴν ἐνοῦσαν αὐ- 

φοῖς δύναμιν, ἀλλοιοῖ καὶ μετασκευάζει, ὄργανα ϑείας 

φρονοίας τυγχάνοντα καὶ κατὰ τοὺς ἅπαξ αὐτοῖς δοϑ ἕγ--. 
τας λόγους, πάντα τὼ καϑ' ἡμᾶς σώματα μετακερανψγύει 
φε καὶ μεταβάλλει, ἐκδηλοτέρας δὲ εἰς αἴσϑησιν τὰς σφῶν 59 
αὐτῶν ἐνεργείας εἰς ἡμῶς δείκνυσιν ὅ,τε ἥλιος καὶ ἡ σε- 
λήνη" ὁ μὲν γὼρ τάσϑ᾽ ὥρας καὶ τὰ ἐν ταῖς ὥραις δια- 
σιλάττει, γῦν μὲν ψύχος ποιῶν, καὶ πυκνότητας ἐντεῦϑεν 

τῶν χκαϑ'᾽ ἡμᾶς σωμάτων, ὥστ᾽ ἐν μὲν ἀέρε ὄμβρους καὶ 

ψιιρετοὺς καὶ ὅσα περὶ τὸν ἀέρα τελεσιουργεῖταε, φαί-- 30 
γεταὶ ποιῶν" ἐν μὲν ζώοις καὶ φυτοῖς παλινόρμητον τὸ 
φυσικὸν καὶ ξζῳωογόνον ϑερμόν, ὡς στομωϑείη τε καὶ κατ- 
ἐργάσαιτο τοὺς ἐντὸς χυμούς, καὶ εἰς ϑρέψιν μετ᾿ οὐ 
σολὺ παρασκευάσει ἐπιτηδείους. νῦν δὲ πρὸς ἡμᾶς ἀνα- 
βαίνων καὶ τὸ συνεστὼς κατὰ τὸν ἀέρα ἀνιεὶς κρυμώδες, 35 

᾿ Υ 5" ᾿ ΄ , “- μ 
ἀναπεταννυς δὲ καὶ τοὺς φϑάσαντας τῷ ψύχει καταπυ- 

", 238 

"" ω 



484 ΙΟΘΑΝΝΙῚΚ ΛΟΤΌΛΒΝΠ 

κνωϑῆναι τῶν. πόρων, τὰς τῶν φυτῶν μὲν βλάστας πα- 
ρασκευάζει, πρὸς ἑαυτὸν ἐφελκόμενος τὴν παγεῖσαν ἰκμάδα, 
ἧς μὴ συνεχώρει σπιρόσερον τὴν βλάστην τῇ ἀπωϑήσει ἐπὶ 
τὰ βάϑη τοῦ ζωογόνου ϑερμοῦ. ἡμῶν δὲ πᾶν τὸ περὶ τὸ 

δβαάϑος αὐτῷ οἰκεῖον καὶ συγγενὲς ϑερμὸν εἰς τὴν ἐπιφά- 

γειὰ». φἱολλὲ δὲ καὶ ποικίλα διὰ τὴν τοιαύτην τοῦ ϑερ-- 
, μοῦ ῥοτιὴν τῆς ἐγκαϑημένης ἔτε ὕλης, ὧδ᾽ ἀναφαίνεσϑαι 
σταρασκευάζει εἴδη, κατὰ δὴν τοῦ παντὸς ἐπειράνδιαν σώ- 
ματος. ἐξανϑήματα δὲ ἄρα ταὐτὰ παντοῖα καὶ ἵδρωα, καὶ 

τὸ αὐτοὶ δὲ οἱ συνήϑως γινόμενοι ἱδρῶτες" ἤδη δὲ σφοδρὺ- 

φοϊένου τοῦ ἡλιακοῦ ϑερμοῦ, ζέσις μὲν ἐν «οῖς ἐν ἡμῖν 

χυμοῖς, καὶ τῶν ἤδη ῥηϑέντων ἐπίτασις γίνεται. αὐχμὸς 
δὲ τοῦ ἐπιλιμινάξοντα τοῦτον ἀέρα ἐξικμιάζει, στέπαψσις δὲ 

τοῖς ὡραίοις ὡραία, πῇ μὲν πετοινομένης, πῇ δ᾽ ἐκβοσκο- 
τὸ μένης τῆς περιττῆς ὑγρότητος" φϑάνοντος δ᾽ ὑποστρέφειν 
ἤδῃ ἀπὸ τῆς καϑ'᾽ ἡμᾶς οἰκήσεως τοῦ ἡλίου, καὶ βορρὼν 

καταβαίνοντος, αὐχμηρά πὼς καὶ διατεϑερμασμένα ἔτι 
λείπεται ἡμῶν «τὰ σώματα. τῆς ὥρας δ᾽ ὑποτρεχούσης, καὶ 
ψότου ἀναβαίνοντος, καὶ αὐξανομένου τοῦ ψύχους, ἤδη 

20 φϑάνουσι» οἱ πόροι συμμύοντες, καὶ τὸ λεῖπεον τοῦ ϑερ- 
εἰοῦ ἐναπολαμβάνοντες, ῥοπὴν λαβὸν τὴν ἐπὶ τὸ ϑύρα- 
ϑὲν, τά τε φυτὰ παραπλήσια πάσχει καὶ φυλλορροεῖ ἐν- 
φεῦϑεν, ὥσπερ αὖ γεγονότα τῷ ἐξιχμασϑῆναι τὸ «πολυ τῆς 

ἐν αὐτοῖς ὑγρότητος, καὶ πρὸς ἑαυτὰ λοιπὸν συνέχεται, 
29 καὶ τὸ λειπόμενον «ἧς φυσικῆς δυνάμεως αὖϑις ἀναλαμι- 

βάνει καὶ ἀναζωπυρεῖ, καὶ ἑτέραν αὖϑις ἀποθησαυρίζει 

φῆς γῆς ἰκμάδα καὶ τὴν ἐς νέωτα ἀναμένει ἀλέαν. στάλαι 
δ᾽ ὧν ἀπεμαραίνετο ἥ,τε τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν οὐσία, 

εἰ μὴ τὰς ϑαυμασίας ταύτας τῶν ὡρῶν μεταβολὰς ὁ 

80 ἥλιος ἐστεπτοίητο" νῦν δὲ ἄλλα ἀλλοὶς προκατασκευάξζων 

καὶ διοικῶν, ὄργανον οἷον τῷ δημιουργῷ γενέσεως τὸ καὶ 
φϑορᾶς ἐσελέσϑη. ἐῶ δὲ τὰς κατὸ μέρος αὐτοῦ λέγειν 

ἐνεργείας, ἐπεὶ μηδὲ τοῦϑ᾽ ἡμῖν πρύϑεσιρ. “πλέα μὲν γὰρ 
γῆ, πλέα δὲ ϑάλασσα τῶν ἐξ αὐτοῦ δυνάμεων" τοιοῦτο 

“88 ϑαυμαστὸν ὃ ἥλιος ὄργανον ἐπὶ τοῖς ᾿μεναβαλλομένοις 

τούτοις σώμασι τῷ δημιουργῷ κατεσκευάοϑη. Ν 
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Καὶ ταῖς αὐξομιειώσεσι δὲ ἡ σελήνη, τὰς τῶν ὡρῶν 
ἀπομιμεῖται μεταβολάς, καὶ μέχρε μὲν διχοτόμου ἀπο συν- 
’ ᾿ Ϊ ᾿ ᾽ ’ 2 ᾽ ᾽ , 

δου, τὴν ἐαρινὴν ἀποδεικνύει ὥραν. ἀπὸ δὲ ταύτης ἐπὶ 

σαψσέληνον ἰοῦσα, τὴν τῆς ϑερινῆς ὑποσημαίνει ὥρας 
κατάστασιν" τῇ δ᾽ αὖ μιετ᾽ αὐτὴν δευτέρᾳ διχοτόμῳ, τὴν 9 
φϑινοπωρινὴν ἀπομιμεῖται ὥραν, ὥσπερ κατὰ τὴν ὑστά- 
τὴν αὐτῆς ἑβδομάδα, χειμῶνος ὥρᾳ παρείκασται. κἂν γὰρ 
φαῖς πάντων ταῦτα αἰσϑήσεσιν ἀριδήλως οὐ καταλαμβά- 

γονται, οὐκ ἀναιρεῖ τοῦτον τὸν λόγον. «ἰς γὰρ ἄν εἴη 
ἰσχὺς σελήνης, ἀπαμβλῦναι τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ῥοπήν, ὡς τὺ 
ἤδη δῆλον εἶναι πάσαις αἰσϑήσεσι καὶ μάλιστα. ἢν τὰς 
ἀντικειμένας ὥρας κατασκευάζωσι τὰ φῶτα. ἐπί γε μὴν 

» ΕΣ ὰ ε .]} 

φῶν εὐπαϑεστέρων, καὶ οἷς μικρά τις ἐπιτεϑεῖσα ῥοπή 
΄ ΄ Γῳ ἣ ᾿ 4. ἃ ν.» ᾽ , 

μεγαλα δύναται, ὧδὲ καὶ αἱ ἀπ᾽ αὐτῶν αἰσϑήσει κατα- 
, « 

λαμβάνονται ἀλλοιώσεις" καὶ οὕτω. μὲν διὼ βραχέος αὕτη Ὁ 
φὸν ζωδιακὸν διερχομένη κύκλον, -- ἐγγὺς γὰρ τέτταρες 

ἑβδομάδες ἡμερῶν μέρους τινὸς λείποντος ἀναμετροῦνταιϊ 
- - » ͵ 

φῇ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ταύτης ἀποχαταστάσει 

φάσϑ᾽ ὥρας ὑπογράφει καὶ πολλά τινὰ ϑαύματος ἄξια ταῖς 
«τεριόδοις αὐτῆς, ἐν τοῖς καϑ' ἡμᾶς τούτοις χαὶ τρετιτοῖς τὺ 
συνδιατίϑησι σώμασι. τῷ τε γὰρ προσγειοτέραν τῶν ἄλλων 
εἶναι καὶ τῷ μεγάλας κατ᾽ αὐτὴν ὑφίστασϑαι μεταβολάς, 

ἐν ταῖς αὐξομειώσεσι καὶ δαᾳδίως φὰ καϑ᾽ ἡμᾶς συμμιετα- 
βάλλεται σώματα, ἀλλ᾽ ὅπως μὲν αὐτή τε καὶ οἱ λοιποὶ 

φῶν ἀπλανῶν τὸ καὶ σιλανητῶν᾽" κατὰ τὰς σφῶν αὐτῶν 19 
δυνάμεις καὶ περιόδους, φάσεις τε καὶ κρύψεις, φυσιχοῖς 
τίσι λόγοις, οὖς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ εἰλήχασιν, ἐν τοῖς 

᾿ἀστάτοις τούτοις καὶ μεταρρέουσιν ἐνεργοῦσι σώμασιν, ἄλ-- 

λῆς τοῦτο σκέψεως, καὶ ἡμῖν οὐ πρόϑεσις ταῦτα διεξιέναι 

τῷ λόγῳ. νυνὶ δὲ περὶ κρισίμων ἡμερῶν εἰπεῖν περοτεϑύυτ Ὁ 
μιημένοις, περὶ τούτου δὴ καὶ ῥητέον, ἀπ αὐτῶν δὴ τῶν 

φής σελήνης περιόδων εἰληφόσι τὰς ἀφορμάς. τεττάρων 

οὖν ὡς εἴρηται τῶν μεγίστων μεταβολῶν ἐν τῷ τῆς σε-- 
Ἧ ̓ λήνης γινομένων σώματι, ὡς καϑ' ἑβδομάδα ἑκάστης αὖ- 
σῶν μιετρουμένῆς, βραχέος τινὸς μορίου λείποντος, φετρας 35 

γωνικὴν δ᾽ ἑκάστης ἑβδομάδος περιεχούσης πλευράν, οἰκὸς 

τόν τὸ τοιοῦτον σχηματισμὸν ἔχειν τινὰ ϑύναμιν, καὶ τὸν 

28 Ἐ 
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ἐπ’ αὐτῷ δὲ οὐχ ἥκιστα ᾿μετρούμενον ἑβδοματικὸν ὠριϑμόν. 
κατὰ τοῦτον γὰρ τὸν σχηματισμὸν ὁρῶμεν καὶ τὸν ἥλιον 
τὰς μεταβολὰς τῶν ὡρῶν ποιούμενον. εἰ τοίνυν «τοσοῦτο. 
τετραγωνισμὸς ἀστέρων δύναται, ἑβδομὰς δ᾽ ἡμερῶν βρα- 

δ χέος τιγὸς λείπονεος ἀριϑμοῦ, τῇ μιᾷ τῶν πλευρῶν ἀνα- 

μετρεῖται, εἰκὸς ὧν εἴη ἔχειν τὸν ἑβδοματικὸν τοῦτον 
ἀριϑμὸν μεγίστην τινὰ δύναμιν ἐν τοῖς μεταβαλλομιένοις 
σώμασι τούτοις, καὶ μάλιστα ἢν ταλαντευόμενα καὶ ζυ- 
γοστατούμενα τύχη μεγίσταις τισὶ κινήσεσι. τότε γὰρ καὶ 

10 αἵ ἐκεῖϑεν δοπαὶ τὰ μέγιστα πεφύκασι συμμεταβάλλεσϑαι. 

ἐπεὶ δὲ τὰς ἑκάστων ἐν τοῖς γινομένοις ἀποβάσεις κινου- 
μένων, ὑποῖαι ἂν καὶ ἀποβαῖεν, ἀγνοοῦμεν κατὰ τὸς ἀρ-- 
χὰς τὸ πιλέον, μεσοῦντος δ᾽ ἤδη τοῦ κατ᾽ αὐτὰς χρόνου, 
οὐκ ὀλίγα προεξορμᾷ τῆς ἀποβάσεως τεκμήρια, ἐξευρίσκο-- 

τὸ μὲν δὲ αὐτίκα συμπαϑοῦσαν τὴν μεσότητα ταῖς αἰτίαις 
φτοῦ ἀποβάματος, ὡς ἐνεεῦϑεν δηλονότι προαγαφωψεῖσϑαι 
οἷόν τε, καὶ τἀδιαρίνυννονύ ὅπιως δήποτε «τὰς ἀποβάσεις τῶν 
χιγουμένων, εἶεν καὶ αἱ μεσότητες τῶν ἑβδομάδων, τὰ 
ϑούτερα. μεϑ' ἑβδομάδας δυνάμεναι, σιοτὲ μὲν τελείως καὶ 

0 καϑ'᾽ αὐτὰς "ρίνουσαι; σιοτὲ δ᾽ αὖ προδηλοῦσαι τῶν μετ᾽ 

αὐτὰς ἑβδομάδων «ἃς χρίσεις, οὐχ οὕτω δηλαδὴ καὶ τῶν 
καϑ'᾽ ἑβδομάδας ἀπαντουσῶν κρίσεων, ἀεὶ δὲ τελείων γε- 
ψομένων, εἰ μή «ἱ βραχύ, τι λείψανον περιλειφϑὲν δι 

ὁποίας δήτινος αἰτίας τῆς τελείας κρίσεως, τῇ μεν' αὐτὴν 
)»χριοίμιῳ ἀτιοδοϑείη. ταῦτ᾽ ἄρα, τετάρτην μὲν σπιρώτην, ἢ 
χρίνεὶν ἢ ἐπίδηλον τῆς μετ᾽ αὐτὴν ἑβδόμης εἶναί φαμεν, 
εἶτα μετ᾽ αὐτήν, τελείως τὴν ἑβδόμην εἶναι κρίνειν. εἶϑ᾽ 
οὕτως ἑνδεκάτην, τεσσαρεσκαιδεκάτην δὲ μετ᾽ αὐτήν, εἶϑ᾽ 
ἑπτακαιδεκάτην, χαπειϑ' οὕτως εἰχοστήν, καὶ εἰκοσνην. τε- 

30 τἄρτην μετ᾽ αὐτήν, ὑστάτην δὲ τὴν εἰκοστὴν ἑβδόμην, 
φεταρτης ἀεὶ διαϑεχομένης τὴν ἑβδόμην" ἐσεεὶ δὲ οὐ τὸ 
καὶ τινες τῶν μετο σὲ ἐπαπορήσαιεν, πῶς ποτὲ τὰς μὲν, 
σἰδοϑέρας ἑβδομάϑας. καὶ τετράδας, ἐν τελείαις ἀπέδομεν. 

ἡμέραις, τὰς δὲ μετ᾽ αὐτὲς ἐν ἀτελείοις, καὶ τοῦτ᾽ ὧν εἰ--. 

385 κότως ἐδειλύσαιψιεν, ὡς μὴ δοκῶμεν ἀπροόπτως τὰς κρισί- 
μοὺς καταριϑιμοῦντες ἡμέρας. 
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Ὅτι μὲν οὖν ἑβδόμη καὶ τεσσαρεσχαιδεκάτη, εἰκοστή 
φε καὶ εἰχοστοεβδόμη ὁσημέραι φαίνονται κρίνουσαι, ἐναρ-- 
γῶς ἐστε καὶ ἀπὸ τῶν καμνόντων μαϑεῖν᾽" ὅτε δ᾽ ἐνίοτε 
καὶ ἡ εἰκοστὴ πρώτη κρίνει, οὐδὲ τοῦτο λέληϑε τοὺς ἀχρι- 
βῶς προσέχοντας. ἡ δ᾽ αἰτία ἐκ τοῦ προσεχοῦς ἀναφαίνε- 5 
φαι. ἐστεὶ γὼρ ὡς εἴρηται ἐν ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἡμέραις καί 
τινε μορίῳ ἡμέρας, ὃ ὠποκαταστατικὸς τῆς σελήνης χρό- 
ψος ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ φαίνεται, βραχέος δὲ τι- 
γος δεῖ ἐς ἀπαρίϑμησιν ἑκάστης τελείας ἑβδομάδος, τέσ- 

σαρσιν ἑβδομάσιν μεριζομένου τοῦ ἀριϑμοῦ ἐν μὲν τῇ τ΄ὸ 
σιρώτῃ ἑβδομάδι, βραχέος τινὸς ὄντος τοῦ λείποντος, οὐϑ' 
ἢ τετάρτη, οὔϑ᾽ ἡ ἑβδομὰς κωλύεται. ἐν δὲ γε τῇ δευτέρῳ 
ἑβδομάδι, πλείονος μὲν ἢ κατὰ τὴν πρώτην ἑβδομάδα 
ὄντος τοῦ λείποντος, οὐκέτι δ᾽ οἵου τε ὄντος ὁλόκληρον 
ἀφελέσϑαι ἡμέραν, κατὰ τὴν πρώτην καὶ αὐτὴ μετρία κατ- 6 
ἐτρήϑη" ἤδη δ᾽ ἐκδήλου ὄντος τοῦ λείποντος, κολούεται. 

ἡ τρίτη ἑβδομὰς εἰς τὴν εἰκοστὴν ἀποπεραιουμένης, οὐ-- 
κέτι δ᾽ ἡ ὀκτωκαιδεκάτη, ἀλλ᾽ ἡ πρὸ αὐτῆς τῆς τρίτης 
ἑβδομάδος τετάρτη ἐπιλογίζεται, αὐτὴν δὴ τὴν τεσσαρεσ-- 
καιδεκάτην ἀρχὴν ἔχουσα, ὅτι κἀκείνη ἐδόκει ἀριδηλότερον ὁ 
τῆς πρὸ αὐτῆς ἑβδομάδος λείπεσϑαι. ὅτι δ᾽ ἡ τρίτη ἐβδο-- 

, τ “ «- - . 

“μὰς καί τε μόριον ἐπιλαμβάνει τῆς εἰκοστῆς πρώτης, διὰ 

φοῦτο καὶ αὐτὴ ἐνίοτε «ὁ κρίνειν πιστῶς πιστεύεται. 

ἐφεξῆς δὲ μετ᾽ αὐτὰς κρίνειν πιστεύονται τριακοστὴ πρώτη, 
εἴτω λδ΄, καὶ μετ᾽ αὐτὰς ἡ τεσσαρακοστή, δευτέρα οὖσα :5 
εἴκοντα. αἱ αὐταὶ γὰρ τῶν περιοδικῶν χρίσεων ἀπὸ εἶκο-- 
σιῆς μέχρι τῶν μ΄, οἷαί πὲρ καὶ αἱ ἀπὸ πρώτης μέχρι 
εἰκοστῆς. καὶ δῆτα μέχρι μὲν τεσσαράκοντα τὸ μαχρότα- 

φο», τῶν ὀξέων γοσημάτων αἱ κρίσεις γίνονται. τὰ μετ᾽ 
αὐτὴν δὲ ἤδη χρόνια ἄρχονται λέγεσϑαι, καὶ οὐχέτε καϑ' Ὁ 
ἑβδομάδας, ἀλλὰ κατὼ εἰκάδας, καὶ τεσσαρακοντάδας αἱ 

κρίσεις γίνονται. μετὰ γὰρ τὴν τεσσαρακοστήν, ἡ ἕξηκο-- 

στή, εἶτα ἡ ὀγδοηκοοτή, εἶτα ἑκατοσιὴ εἰκοστή, καὶ μετ᾽ 
αὐτὰς ἑκατοστὴ ὀγδοηκοστή. ἢ γὰρ ἐν ταῖς μεταβολαῖς 
ἑχάστης τῶν ὡρῶν ταῦτα λύεται, ἢ ἐν ταῖς μεταϑέσεσιν, 35 

ἢ τὸ γε ὕστατον, ἐν ταῖς εἰς τὸς ἀντιχειμέγας μεταπτώ- 

σεσιν, ἢ κατὰ τὴν εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ χρόγου περίοδον. τὰ 
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μετὰ τοῦτο δὲ, καὶ κατὰ τὰς μεϑηλικιώσεις κρίνονται, 
ἀνίατα δ᾽ ὅσα καὶ ταύτας διαπέφευγεν, ἀπειρηκυίας. ἤδη 
φῆς ἀπὸ τῶν καιρῶν καὶ χρόνων μεταβολῆς προσδοκωμέ- 
ψῆς βοηϑείας τἀνϑρώπῳ. ἐπεὶ δ᾽ ἔφϑημέν φψινὰς ἑκόντας 
5 καταλιτεῖν τῶν ἐνίοτε κρινουσῶν ἡμερῶν, ἀποδοτέον κἀ- 
κείναις τὸν λόγον, ἐς κατὰ μηδὲν ἐλλείποντες ὦμεν. 

Τρίτη τοίνυν καὶ έρονπη; ἔτι σὲ ἕκτη: χαὶ ἐνάτη φαί-- 
ψονται πρὸς ταῖς ἀνωτέρω ῥηϑείσαις κρίνουσαι, τρίτῃ μὲν 
καὶ πέμπτη, μὴ συνεγγίζουσαι τῇ κατὰ τὴν τοτραγωνιὴν 

το σελευρὸν ἀριϑμουμένῃ ἑβδομάδι, τὰς τῆς ἥντονός τὸ τῇ 

δυνάμει καὶ πιρώτως συμπαϑούσης τῆς τελείας κρινούσης. 
τετράδος ἀποκαταστατικὰς ἐνεργείας ἐν τοῖς χυμοῖς, ἡ μὲν 

προεξορμῶσα » ἢ δὲ διαδεχομένῃ κρίνουσιν, ὡὥσσιερ. παρα- 
λαβοῦσαι τῇ ἐγγύτητι φὸ δύνασϑαι. ταῦτά τοι, οὐδὲ φαύ-- 

15 λὰς τὸς τοιαύτας φαμὲν Ἰρίσεις, τὸ σιλέον ἀγαϑὰ φέλη 
ἐπιφερούσας. εἰ δ᾽ ὅτι καὶ κατὰ μὲν τὴν τρίτην ἤδη τὸ σε- 
ληναῖον καταυγάζει φῶς, ἐντὸς δὲ τῆς πέμπτης ἡ ἑξαγω- 
ψικὴ πλευρὰ ϑεωρεῖται, δέδεικται δὲ καὶ ταῦτα δύναμιν 
ἀξιόλογον ἔχοντα, μᾶλλον ὧν ἔχοιεν τὸ ἀξιόνεστον κρί- 

20 ΨδιΨ, τῶν ἡμερῶν αἱ ῥηϑεῖσαι. ῇ δὲ μιδυ᾿ αὐτὰς ἕκτη πάν- 

σῶν ὧν ἴσμεν ἡ χειρίστη κρίνουσα, ἅτε προεξορμῶσα τῆς 
πασῶν ϑυναμικωφάτης ἡμέρας. εἰ γὰρ δὴ τὰς τετράδας 

διὰ τὴν πρὸς τὰς ἑβδομάδας συμπάϑειαν ἐσχὺν ἔχειν κρί- 

ψεῖν φαμέν, ἥπου δυναμικώταται ἂν εἶεν αἱ ἑβδόμιαι. 

25 τυροεξορμώσης δὲ τῆς ὕλης, τῆς κατὰ τὴν ἑβδόμην συμ-- 

παϑητικῆς σιρὸς τὸ πᾶν κρίσεως, εἰκότως ὧν φαῦλαί τε 

καὶ κακοήϑεις καὶ μὴ τελείως κρίνουσαι ἀπαντήσωσιν αἱ 
κατὰ τὴν ἕκτην κρίσεις. ἀμέλει ἀεὶ κατὰ τὴν ἕκτην ἢ ϑά- 

ψῶτος ἢ μακρονοσίαε ἢ τῶν αὐτῶν ὑποστροφαὶ γίνονται. 

80 ἐν αὐταῖς δὲ ταῖς κρίσεσιν, ἀναισϑησίαι τὲ καὶ παραφρο- 
σύναι καὶ λειποψυχίαι καὶ πᾶν ὅ,τι χείριστον ἐν συμπτώ- 

μιᾶσι. ταῦτα δ᾽ ἐνίοτε πονηρὰ οὕτως ἐσόμενα, οὐχ ἧττον 

τῶν ἐπὶ τῆς ἑβδόμης ἢ τετάρτη διασαφεῖ. ἥ γε μὴν ἐνάτη 

μετ᾽ αὐτὰς κρίνουσα, καὶ τριγωνιεκὴν σπυλευρὰν ἀποσώξουσα, 
35 διὸ τοιαύτην ἄν μᾶλλον ῥηϑείη δύναμιν τὰς πρίσεις σπι-- ζω “ θηυξειῇ “ 0 

στεύεσϑαι, ἱκανοῦ καὶ τοῦ τοιούτου ὄντος σχήματος μνε-- 
᾿ ᾽ - - Ψ, φαβολὴν ἐνθεῖναι τοῖς πάμυινουσι. καί γ8ὲ ἴσασε περὶ σχη- 
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ματισμῶν δυνάμεως, οἷς “μέτεστι μαϑημιατιχῆς ἐπιστή-- 

μιῆς. ὅπος δ᾽ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἑβδομάδι σιλείους αἱ κρί- 
νουσαι, οὐχ οὕτω δ᾽ ἐν ταῖς ἐφεξῆς, οὐ δεῖ ϑαυμάζξειν. οἵ 
{τε γὰρ ἐντὸς ταύτης κρινόμενοι, πλέον ὀργώντας τοὺς 
χυμους ἔχουσι, καὶ ἡ δύναμις ὧδε. ἔρρωται. αἱ μετ᾽ αὐτὴν 5 

δὲ καϑόλου ὧν καὶ προβαῖεν, ὠνίενται τῆς σφοδροτέρας 

ὁρμῆς. καὶ τὰ μὲν ὀξύτατα πάνυ τῶν νοσημάτων μέχρε 

᾿ τετάρτης, 1 τὸ 78 δεύτερον, μέχρι ἑβδόμης κρίνεται. τὸ 

πω κι χος 

τὸ ούοος ἔσω 

ὡς νῷ 

νυριερδηῃρ δεογος τον ὦ 

δ᾽ ἁπλῶς ὀξέα μέχρι ἐδιθ΄ ἢ εἰχοστῆς, ἃ δὲ μέχρι μῆ9 προ- 
βαίνει ». τοῖς μὲν αὐτὴν χριψομέγοις ἀντεξεταζόμενγα , λέ- τὸ 

γεται ὀξέα. πάντα 79 μὴν ταῦτα ἐπιδήλοις ἐν κρίσεσι 

κρένεται. μὴ γὰρ οὕτω λυόμενα » αὖϑις ὑποστρέφει. κἂν 
μὴ ἐν ταῖς κρινούσαις τὰ κρέσιμα γένωνται, οὐδὲν ἧττον 
ὑποστρέφουσι τἀρρωστήματα. ταὐτά τοι, μηδὲ προπετῶς 
τρέφειν, μὴ κατὰ λόγον γινομένων τῶν χρινομένων, ἀλλὰ τ5΄. 
τῶν τελείων κρίσεων καταστοχαζόμενον, τοὺς καιρούς, εἶϑ᾽ 
οὕτως καὶ τὴν δίαιταν ἐξαλλάτντειν" μὴ κρίνουσαι δὲ νο- 
μίζονται ἐντὸς τῆς κἿ α΄, " ῳ} ἐ, ιβ΄, γ᾽, ιε΄, ἐξ, ι΄. 

ιθ΄. αὗται γὰρ ἢ οὐδ᾽ ὅλως κρίνουσιν ἤ τι δοκοῦσιν κρί- 
γειν, οὐ καϑ᾽ αὐτάς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν πρὸ αὐτῶν ἢ μετ᾽ αὐτὸ 
τὰς κρινουσῶν. χαὶ αὗται ῥοπὴν δεξάμιεναε ἀπὸ τῶν γινο- 
μένων κρίσεων, δοκοῦσί τι τοῖς ἀφελεστέροις κρίνειν, αὖ- 
φῶν καϑ᾽ αὐτὸς μήποτε πρινουσῶν. ἀλλ ὁ μὲν «περὶ 
κρινουσῶν ἡμερῶν λόγος, ὡς ἐν βραχεῖ φάναι, τοιοῦτος. 

προυήκει δὲ σκεπτόμενον τὰὐς τῶν ἡμερῶν δυνάμεις καὶ 55 
τὰς τῶν χυμῶν πέψεις, ἔτι τὲ τὴν ῥώμην τοῦ κάμνονφος, 

ο καὶ τὰ συνεδρεύοντο συμπτώματα, ἔἕτε τὲ τὰς κινήσεις 

᾿ τὠρρωστήματος καὶ τὰς ἐσιὲ ταῖς κινήσεσιν αὐτοῦ “προ- 

γνώσεις ἐπάγειν. ἢν μὲν γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ ἢ δευτέρᾳ ση- 
, , ᾽ ᾿ “ 

μεῖωα πέψεως φαίνηται, ὀξέως μὲν χενουμένου τἀρρωστή- 39 
Ε , - ͵ ’ 

ματος, ἰσχύοντος δὲ τοῦ κάμνοντος, κατὸὼ τὴν τεναρτὴν 
προσδοκητέον τἀρρώστημα κρένεσϑαι, μήτε δὲ ὀξέως πάνυ 

᾿ «ἀρρωστήμιατος κινουμένου, μήϑ'᾽ ὑπειν οὔσης τῆς δυνά- 

ΟΠ μιεως μέχρις ἑβδόμης ἀφίξεσϑαι. τῆς τρίτης δὲ ἢ τετάρτης 

σὰ τῆς πέψεως ὑποδειξάσης, οὖν μὲν ἰσχυρᾷ δυνάμει μέ- 35 
᾿ς χρις ἑβδόμης, σὺν δὲ μετριωτέρᾳ μέχρις ἑνδεκάτης καὶ 

ΚᾺ τεσσαρεσκαιδεκιῤτης ἀφίξεσϑαι. οὕτω δὲ τιροδιαγοούμενος 
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«ά τὲ μέτρα τῆς διαίτης ἐξευρήσεις, καὶ εἴτε ἰσχύσει, εἴτε 
καὶ προαπανδήσει τῆς νόσου ὁ κάμνων, εἴσῃ. εἰ γὰρ ἕκα- 
στον αὐτῶν ἀκριβῶς μάϑης διαγινώσκειν, καὶ τὴν διὰ 
πάντων αὐτῶν συναγομένην σοι πρόγνωσιν ἐκμαϑήση. 
5 καὶ ταῦτα μὲν ὧδέ πῇ καὶ ληγέτω, ἱκανῶς ῥηθέντα τοῖς 

τε βραχυλογεῖν ἐθέλουσι καὶ τοῖς ἀπὸ μετρίων τιλείω κα- 
ταλαμβάνουσιν. 

᾿Επεὶ δὲ περὶ τῶν ἐντὸς ποϑυΐν πρότερον ἔφϑημεν 

εἰρηκότες, ὅσα δηλαδὴ κατά τὸ τὰ ὀργανικὰ καὶ ὁμοιο- 
0 μιερῇ γίνεται, καὶ μέχρις αὐτῆς ἐπιφανείας ἔληξεν, ἱδρώ- 

φὼν τὲ καί τινων ἐξανϑημάτων ἐπιμνησϑεὶς ὁ λόγος, λεί- 
σόται ὥσπερ ἄλλην ὁδὸν ἀναλαβόντας ἡμᾶς, ὧδε περὶ 
τῶν ἐφεξῆς ἐρεῖν, ὅσα δηλαδὴ κατὸὼ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ 
σώματος γινόμενα φαίνεται, εἶϑ᾽ οὕτως τῶν ϑεραπευτι- 

16 κῶψ μεϑόδων ἐφάψασϑαι. 

δ, Περὶ διαγνώσεως τῶν κατὰ τὸ δέρμα παϑῶν. 

᾿Επεὶ δὲ τοῖς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος γι-- 
ψομένοις, καὶ ὁ περὶ τῶν κατὰ τὰ αἰσϑητήρια παϑὼῶν λό- 

Ἴ γος συνεισάγεται, οὐδὲ γὰρ ἔφϑημεν πρότερον σιερὶ τού-- 
20 των διαλαβόντες, ἐνταῦϑα καὶ τὼ κατ᾽ αὐτὰ πάϑη ἀπο-- 

φαμιευόμενοι, μηδὲ τὸν περὶ τούτων λόγον λελεῖφϑαι 
δίκαιον, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ κεφαλὴ πάντων τῶν τοῦ σώματος 

, μερῶν ὑπέρκειται, οὕτω δὴ καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν γινομέ- 
γῶν σιρῶτον ἐπιμνησϑῆναι παϑῶν, ὅσα εἰς ὄψιν ἥκει. 

“περὶ γὰρ τῶν ἐντὸς εἴρηται, εἴτα καὶ σιερὶ τῶν κατὰ τὰ 

λοιπὰ μέρη, ὑστάτως δὲ περὶ τῶν ἐπικοίνως γινομένων 
σαϑὼν τοῖς μέλεσι, 

ξ΄. «Περὶ πιτυριάσεως. 

Πιτυρίασις οὖν καὶ φαλάκρωσις, ὀφίασίς τὲ καὶ ἀλω- 
30 σι δκία, «΄ἀϑῇ μὲν κεφαλῆς, διάφορα δὲ ἐκ διαφόρων αἰτίων, 

γινόμενα. καὶ ἡ μὲν πιτυρίασις κακοχυμίας τινὸς ἀνενε-- 
χϑείσης καὶ διαφορηϑείοης διὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρμα- 

φος. ἴσασι δ᾽ ἄρα πάντες αὐτήν. κνηϑομένων γὰρ τὴν 
“ κεφαλὴν ἀποπίπτει ὥσπερ τινὰ λεπτὰ πίτυρα, ἀφ᾽ ὧν δὴ 
86 καὶ φοὔνομα εἴληφεν. ἄμεινον γὰρ ταύτην φέρεαϑαι ἢ 

» 
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ἐπέχεσϑαι. τὸ μὲν γὰρ ἀνακόπτει τὴν ἐπ᾽ ἄλλα ῥοπὴν τῆς 
ὕλης" τὸ δ᾽ αὖ, ῥᾳδίαν. ἐπάγει, τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἢ τοῖς 
ὀδοῦσιν ἢ τοῖς ὠσὶν ἢ τοῖς αὐτῶν οὖσιν ἔγγιστα βλάβην. 
Φαλάκρωσις δὲ γένοιτ᾽ ὧν μὲν ποτε καὶ δὲ ὑγρότητα «τλή- 
ϑουσαν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ διὰ σφοδρὰν ξηρότητα, καὶ γε5. 
αὐτὸς οἶσϑα, ὡς οὔτ᾽ ἐν τοῖς τέλμασι βοτάναι φύονται, 
οὔτ᾽ ἐν ἀμμώδεσί τε καὶ ἀποξήροις χωρίοις. ἣν οὖν ἐκεί-- 
ψους αἰτίαν οἴει, κἀνταῦϑα μετάγαγε. μᾶλλον δὲ ἐπὶ μιᾷ 
λύσει καὶ ἀμφοτέρων τὰς ἀπορίας μάνϑανε. οὔτε τοίνυν 
ὑγρὰ οὐσία πάνυ ἐπικρατήσασα δυνηϑείη ἂν φῦσαι καὶ τὺ 
ϑρέψαι τὰ μετ᾽ οὐ πολὺ αὖ γενησόμενα, οὔτ᾽ αὖ ξηρότης 
ἐπιταϑεῖσα, γῆς τὰ ἐπαυξηϑησόμενα, ἀλλ᾽ ἡ ἐξ ἀμφοῖν 
συμμετρία. ὑγρότητε μὲν γὰρ πρόσφυσις καὶ πρόσϑεσις 
τοῖς τρεφομένοις ἐγγίνεται. ξηρότης δὲ σύστασίν τὸ καὶ 

στεγανότητα, καὶ τὸ μὴ ῥᾳδίως διαρρεῖν ποιεῖ τοὶ τρεφό-- τ6 
μενα. ἀμέλει κἀνταῦϑα τῆς μὲν ὑγρότητος διαβρεχούσης 
τὸς τῶν τριχῶν ῥίζας, αἵ τ᾽ οὖσαι ῥέουσι, μὴ τὸ συνιστᾷν 
ἐχούσης ἀπὸ τῆς ξηρότητος, τῆς πολλῆς ὑγρότητος, καὶ 
ἕτεραι οὐκ ἀναφύονται, ὑπὸ συμμετρίας ἀτμῶν τῶν τρι- 
χῶν γινομένων" τῆς δὲ γε ξηρότητος αὖϑις ἐπικρατούσης; 20 

οὔϑ᾽ ὅϑεν ἔχουσι τραφήσονται καὶ ἐπαυξήσουσιν ἰοῦσαι, 
οὔτ᾽ αὖ τῶν ῥεουσῶν ἔστιν ἑτέρας φυῆναι, ἐπιλειπούσης 

φῆς ἐνταῦϑα ἀτμώδους ὑγρότητος, καὶ ἄλλως ὑπὸ ξηρό-- 

τητος οἱ πόροι συμμύουσιν. ἑτέρα δὲ ὑγρότης ποικίλη τ 
καὶ διερϑορυῖα, τήν τὸ ὁφίασιν καὶ τὴν ἀλωσιεκίαν ἐνατῦ-- 15 
ἐργάζεται, τὰς ῥίζας διαβιβρώσχουσα τῶν τριχῶν, καὶ 
ταύτας ἐχβοσκομένη οὐχ ὁμαλῶς. καὶ ἡ μὲν ὁφίασις καὶ 
ἀπιὸ τοῦ γινομένου πάϑους καλοῖτ᾽ ἂν εἰκότως, κατὰ τὰς 
σπείρας ἐπεχτεινομένη τοῦ ὄφεως κατὰ τοῦ τῆς κεφαλῆς 

δέρματος. ᾿“λωπεκία δ᾽ εἴρηται διὰ τὸ συνεχῶς αὐτὴν ἐν 30 

φαῖς ἀλώπηξι γίνεσϑαι. γνοίης δ᾽ ὧν τοὺς ἐνοχλοῦντας χυ-- 
μους καὶ ἀπὸ τῶν καϑολικῶν καὶ συνεκτικῶν αἰτίων, οὐχ 
ἧττον δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ εἴδους τοῦ χφώματος τοῦ τρίχορ- 

θυήσαντος τύπου. ἐνίοτε δὲ τούτοις ἀναφυόμιεναι τρίχες 
οὐχ ὅμοιαι, ἀλλὰ διάφοροι κατὰ τὰ χρώματα, ἅτε καὶ τῶν 35 
χυμῶν. συμπεφυκότων καὶ συμπιεπλεγμένων. καὶ ταῦτα 
μὲν οὕτω. 
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. ΤΠ ἴνεται δ᾽ ἐν “τῇ κεφαλῇ ἑλκύδρια μικρά τὸ καὶ πυκνὰ 
καὶ ἐρυϑρά, μικραῖς ϑηλαῖς παραπλήσια » ἀφ᾽ ὧν ἰχῶρες 
ἀπορρέουσι. καὶ ὃ καλούμενος δὲ ἰχὼρ λεσισοῖς πάνυ τρή- 

μασε τὸ δέρμα κατατιτρᾷ, ὅϑεν ἰχὼρ ἀποδίδοται γλίσχρος. 
σκαὶ ὃ δὲ καλοῦσι κηρίον, φαίνεταε καὶ ἐν ἄλλοις τόποις 
“«-αρασλήσιον. μείζους δ᾽ ἔχει τὰς κατατρήσεις, ὑγρότητος 
μιελιτώδους περιεκτικάς. ὠνόμασται δ᾽ ἀπὸ τοῦ κηρίοις ἐοι- 
κέναι τῶν μελισσῶν. Σύκα δὲ ὀνομάζουσι βλαστήματά 
φινὰ στρογγύλα ἑλκώδη, ὑπόσκληρα, ἐνερευϑῆ, οἷς ἀκο- 

τολουϑεῖ ὀδύνη. φύονταε δ᾽ ἐν ἄλλοις τόποις τοιαῦτα. ταῦτα 

δ᾽ ἄρα καὶ τὰ τοιαῦτα, παχέων, γλίσχρων, διεφϑορότων 
χυμῶν ἔκγονα" φαίνεται δὲ γινόμενα ἢ κατὰ τὸ πᾶν σῶμα 
ἢ κατὰ μόνην τὴν κεφαλὴν ἀκμαζόντων τῶν χυμῶν, καὶ 
ταῦτα μὲν οὕτω. 

15 Νυνὶ δὲ περὶ τῶν αἰσϑητηρίων ῥητέον. ὥσπερ οὖν 
ἀκοῇ γίνεται διά τε τὸ αἰσϑητικὸν εἰς τὸ οὖς ἰὸν νεῦρον 
καὶ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ κοιλότητα, καὶ τὸν ἐγκατῳκοδομημέ-: 

γον» ἀέρα » οὕτω δὴ διά τενας μετρίας ἢ καὶ μείζους βλά- 

βας τῶν τοιούτων, κωφώσεις καὶ δυσηκοΐαι, ἦχοί φὸ καὶ 
Ὁ᾽ σὰ λοιπὰ πάϑη γίνεται. ᾧ τοίνυν ἐξεγένετο τὰς πρώτας 

φῶν παϑῶν ἐξευρίσκειν αἰτίας, τούτῳ καὶ τὸ μετὰ τὰς 
πρώτας, ῥάδιον. κοινὸ μὲν οὖν καὶ πρῶτα πάϑη, δυσκρα- 
σίαι δήτινες, καὶ ὁποιωνδήτινων χυμῶν ἐπίρροιαι, ἔτε τ8 
συνεχείας διαιρέσεις καὶ τῶν αἰσϑητικῶν διακοπαὲ πινεὺυ- 

25 μάτων, διώ τινας ἐμφράξεις ἢ μύσεις ἢ τομὲς τῶν ἐξο-- 
χετευόντων ταὔτω νεύρων. δεύτερα δὲ μετ᾿ αὐτὰ καὶ οὐχ 
ἥττω τῶν προτέρων, καὶ τοῖς ἄλλοις κοινά, φλεγμοναί τὲ 
καὶ ἀποστήματα καὶ ἐμφράξεις, ἴδια δ᾽ ὡς εἴρηται, κωφώ- 

σεις καὶ δυσηκοΐαι καὶ ἦχοι. καὶ σπτερὲ μὲν τῶν κοινῶν ἰδίῳ 
30 ῥηθήσεται. 

ς΄. Περὶ κωφώσεως. 

Κώφωσις δὲ γίνεται ἢ διὰ πρωτοπάϑειαν φτοῦ κατ᾽ 
ἐκεῖνο τὸ μέρος ἐγκεφάλου, ὅϑεν τὰ ἀκουστικὰ ἐκφύετοι 
ψεῦρα, ἢ διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ νεῦρον. καὶ ταῦτα δὲ ἤτοι διά 

39 φίγαὰ δυσκρασίαν, ἢ διὰ χυμῶν ἐπιρροήν, ἤχοι δὲ ἢ διά 
τινας αὐτοῦ τιον συστάγντως χυμούς, ὧν λυομένων εἰς 
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φινεύματα οἵδ᾽ ἕπονται, ἢ κάτωθεν ἀνηγεγμένων σινεῦ- 
μιάτων διὰ παραπλησίους χυμούς" ἐνίοτς δὲ καὶ πάνυ 
λεσιτὰὶ καὶ βραχέα πνεύματα δὲ ἀκρίβειαν αἰσϑήσεως, δὲ- 
᾿ ; ἀρ τ » ᾿ ᾿ , 7 Γ 

οχλου γίνεται τῇ αἀκοῇ.. καὶ τὰ μὲν κατωϑὲεν ἀφψίοντα, 
- ἌῚ ᾿ 2 ε ᾿ »ν» »"» 

μᾶλλον καὶ ἧττον γιψομενὰ, οὐχ ὡσαύτως ἀεὶ ὠνιᾷ. δα- δ 

κνώδη μὲν γὰρ ὄντα συναποκαϑίσταταί που ταῖς τροφαῖς. 
Ω ᾿ δ.»Ρ ’ ν. } , τ ω ᾿ 

σαχέα δὲ γε καὶ ὀμιχλώδη, ἢν μὴ διαίταις ἢ βοηϑούμενα, 

κατὰ τὰς ἀναδόσεις καὶ αὐτὰ τῶν τροφῶν μᾶλλον ἐἔνο- 
χλεῖ. τὸ δ᾽ αὐτοῦ που περὶ τὴν ἀκοὴν συνιστάμενα; τὸ 
ψελέον ἐπὶ σοῦ αὐτοῦ παρὰμένει, ῥαΐζει δέ πὼς καὶ ἐπεδί-- τὸ 
δωσι καὶ αὐτώ, κατὰ τὰς τῶν τροφῶν οἰκειότητας καὶ τὰ 
μὲν παχύτερα καὶ ὁμιχλώδη, βομβώδεις μᾶλλον δοκεῖ τοὺς 

, 

ἤχους ποιεῖν, τὰ δὲ λεσιτότερα καὶ ὀξύτερα, νυγμιατώδεις 
ν ᾿ ΕῚ ᾿ ’ ᾿ Ὲ ᾿ εν ᾿ - ᾿ 

καὶ ὀξυτέρους. πάντα δὲ ταῖς τὸ καϑ᾽ ὅλον τὸ σώμα καὶ 
φαῖς κατὰ μέρος κράσεσε καὶ διαίταις καὶ ἡλικίαις κατα-- τό 
λαμβάνεται, καϑὼως ἔχεις ἀνωτέρω καὶ περὸὲ τούτων μα- 

ξ ΄ « ; 3294, ἢ ᾿ ὡ μὰ ΝΝ , 

ϑωών. αἵ γε μὴν οδύναι, κοιναὶ τοῖς ἀλλοις οὔσαι μορίοις, 

οὐ δίκαιαι τῷ περὶ τῶν παϑῶν τῆς ἀκοῆς προσενείρεσϑαε 
λόγῳ. ἐκεῖνο δὲ μόνον εἰτεεῖν ὠρκέσει, ὡς τοσοῦτον ὧδε 

͵ ᾽ ᾿ ΄ 

σφοδρότεραί τε καὶ ἀνιαρώτεραε ὀδύναι γίνονται, ὅσον καὶ 20 
μ “«“ - ἐγγύτεραε τοῦ ἐγκεφάλου συνίστανται, καὶ ἐπὶ γυμνοῖς 

Υ , ἢ , , - 
καὶ εὐαισϑήτοις νεύροις. δηλοῖ δὲ τό,τε ἀκχάϑεκτον τῶν 

᾿ -» ᾿ " -» με ͵ 

σασχόντων, ἢν τὰ τῆς ὀδύνης ἐπιταϑῆ, καὶ αἱ ἐφεστό-- 
᾿ ἊΝ , ᾿ - 
μεναι τούτοις ἐνίοτε παραφροσύναε διὼ τὴν τοῦ ἐγκεφά-- 

ολοὺυ συμπαϑειαν. 20 

Καὶ ἐπὶ τῶν ὀφϑαλμῶν δὲ τὰ αὐτὰ τοῖς ὠσὶν οἴου 
- ὃ» ’ Ἁ ᾽ ᾿ ,ὕ ὡ - 

φιρῶτα αἴτια. τά,τε γὰρ ἀπ᾿ ἐγκεφάλου προϊόντων νεῦρα 
᾿ χαὶ τὸ δ αὐτῶν φερόμενον αὐγοειδὲς πνεῦμα, πρῶτα 

ἐν τως Ἐπ ον ὦ 

- ωυδὰ » “- ᾿ " ’ ᾿ 

τοῦ ὁρᾷν αἴτια. ταῦτα δὲ καὶ σιεπονϑοότα διά τινα δυσ- 
χρασίαν ἢ ἔμφραξιν ἢ συνεχείας λύσιν, τοῦ μῇ ὁρᾷν ἢ ὦ 
κακῶς ἡμᾶς ὁρᾷν αἴτια γίνεται. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τοῦ 

χατ᾿ ἐκεῖνο τὸ μέρος ἐγκεφάλου πρωτοτιαϑήσαντος. ἃ 
δὲ ἐν αὐτοῖς συνίσταται τοῖς τῆς ὄψεως ὀργάνοις, ἤδή 

ἀρονάνο ς. δος τ τας 
τ: ΖΕ ν , πο: 

ἐροῦμεν. 
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ζ΄. περὶ διαγνώσεως ὄφϑαλμίας. 

Τῶν ὀφθαλμῶν οὖν πάϑη τάραξις καὶ ὀφϑαλμία, 
καὶ φλεγμονὴ καὶ ῥεύματος ἐπιφορά. καὶ ταῦτα μὲν με-- 
φτριώτερα τῶν ἄλλων δοκεῖ. τἄλλα δὲ καὶ χείρω, καὶ πλείο-- 

ὅψος τοῦ χρόνου δεόμενα εἰς ὑγίειαν. καὶ τάραξις μέν ἐστιν, 
ὅταν ἐκϑλίψεως ἢ τρίψεως ἢ ὁμιλίας καπνοῦ καί τινος 
λυποῦντος τοιούτου, ἀνατεϑολωμένα φαίνεται. ὀφϑαλμία 
δὲ πλέον τούτου πέφυχε" ἤτοι δὲ ὡς ἐπιδήμιον ἀρρώ-- 
στήμα αὕτη κρίνεται, ἢ διὰ τὴν τοῦ αἰσϑητηρίου ἀδυνα- 

10 μέωαν καὶ τὴν ὕλης ἐπιφοράν. ἀμέλεε καὶ δοκεῖ τὸ πάϑος 
διαδίδοσϑαι τοῖς εὐπαϑεστέροις. λεπτὸν δὲ πάνυ καὶ δριμὺ 

᾿ 

ῥεῦμα, τοῦ πάϑους αἴτιον. τὸ πλέον δὲ οἱ τοιοῦτοι τεϑο-- 
λωμένους τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἔχουσι καὶ ὑφαίμους. φλεγμονὴ 
δὲ γίνεται μὲν καὶ διὰ τιληγήν τινα ἔξωϑεν, οὐχ ἧττον 

16 δὲ καὶ διὰ ῥεῦμα δριμύ" διενήνοχε δὲ τοῦ ἰδίως καλου-- 

μένου ῥεύματος τῷ τὸ μὲν ῥεῦμα ἐκ διαφόρων χυμῶν γί-- 
ψεσϑαι, τὴν δὲ φλεγμονήν, ἐκ μόνων ϑὲρμοτέρων ὑλῶν. 
αἱματώδεις δὲ ἀεὲ οἱ φλεγμονώδεις ὀφϑαλμοί. οὗτοι δὲ 
τὴν μὲν ἀρχήν, λεττόν τι δάκρυον προχέουσι καὶ δάκνον.. 

20 εἰς πέψιν δ᾽ ἰόντος τοῦ πάϑους, καὶ αὐτὸ συνίσταται καὶ 
σαχύνεται. καὶ λῆμαιε ὧδε σιλείους. Τοῦ ῥεύματος τὰ 

Ε, ι .“ ᾽ 

εἴδη τόσα, ὅσα καὶ οἱ δευματίζοντες χυμοὶ καὶ αἱ ἐξ αὐὖ- 
τῶν συμπλοκαὶ ποιοῦσιν. ἢ γὰρ μόνου αἵματος ἢ μόνης 
χολῆς ἢ φλέγματος, καὶ τούτων ἢ ὀξέος ἢ ἀλυχοῦ ἢ ὁποι- 

29 ουδήτινος ἄλλου, ἢ ἐκ διαφόρων καὶ συμιστεστλεγμιένων, 
τὸ ῥεῦμα γίνεται, ἔνϑεν τοι οἱ μὲν αἱμωπούς, οἱ δ᾽ 

3 , » 3 ᾽ [ » , ᾽ , ᾿ « 

ὠχροὺς, ἀλλοι δ᾽ ἀλλοίους ἔχουσι τοὺς ὀφϑαλμούς, καὶ οἱ 

μὲν πλείω, οἱ δὲ μείω προχέουσε δάκρυα, καὶ οἱ μὲν δα- 
- - - ’ ᾿ ὁ ᾿ 

κνωδῶν, οἱ δὲ ψυχρῶν αὐτῶν αἰσϑάνονται, καὶ τοῖς μὲν 
380 παχύτερα, τοῖς δὲ λεπτότερα τὸ προχεόμενα. τιάντα δὲ 

ταῦτα ἢ συμπασχούσης τῆς κεφαλῆς ἀκολουϑεῖ, ἢ μόνοις 
αὐτοῖς τὰ πάϑη ταῦτα καταδεδεγμένοις φαίνεται. φεκμυήτ 

ρια δὲ τῶν ὀργώντων χυμῶν ὅσα μὲν καὶ ἀπὸ τῆς καϑό- 
λου ἕξεως καὶ ὥρας καὶ διαίτης καὶ ἡλικίας συνάγεται. 

89 οὐχ ἧττον δὲ καὶ ὅσω ἀπὸ τῶν συνεδρευόντων συμπτω- 
μάτων ἀναφαίνεται, καὶ παραπλησίων αἰτίων διὰ στάν- 
φων οὖν ἰοῦσά σοι ἡ διαγνωστικὴ μέϑοδος, ἐπικριγέτω 
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καϑ᾽ ἕκαστα, καὶ ἡ διὰ μειζόνων καὶ πλειόνων, εἶϑ'᾽ οὔ- 
τως συναγομένη διάγνωσις ἀποφαινέσϑω. καὶ ταῦτα μέν, 
ἀρχαὶ καὶ πρῶτα πάϑη τῶν ὀφϑαλμῶν. Χύμωσιν δὲ φα- 
σιν, ὅταν ὑπὸ φλεγμονῆς ἰσχυρᾶς καὶ ἀμφότερα τὰ βλέ- 

᾿φαρα ἐκεραπῇ, ὡς μόλις ὑπ αὐτῶν καλύπτεσϑαι τους 5 
ὀφϑαλμούς, καὶ τὸ λευκὸν δὲ τοῦ ὀφϑαλμοῦ μετεωρότε- 
θοὸν τοῦ μέλανος γένηται καὶ ἐρυϑρόν, καὶ πολὺ μέρος 
ἐπιλάβη τοῦ μέλανος. --- 110 δὲ καλούμενον ὑπόσφαγμα 
ἐκ πληγῆς μὲν τὴν ἀρχὴν ἔχει" ῥῆξις δὲ ὧδε γίνεται τῶν 
φλεβιδίων, ὅσα περὶ τὸν ἐπισιεφυκότα διατέτανται, καὶ αἷ-- τὸ 
ματώδης καὶ ὑποφλεγμαίνων ὁ ὀφϑαλμὸς φαίνεται: Τὰ 

᾿ δὲ οἰδήματα τῶν ἐμφυσημάτων διενήνοχε τῷ τὰ μὲν ἀπὸ 

πληγῆς μᾶλλον καὶ περὶ τὰ βλέφαρα γίνεσϑαε, τὰ δ᾽ ἐμ- 

᾿ φυσήματα ὑπὸ παχέος πνεύματος κατ᾽ αὐτὰ τὰ βλέφαρα 
συνίστασϑαι, ὄγκοι τὸ ὄντες οἰδηματώδεις, ὥσπερ καὶ ἡ τ 
ψωροφϑαλμία τῆς ξηροφϑαλμίας διαφέρει. ἡ μὲν γὼρ ψω- 

ρίασις κνησμώδης τοῦ βλεφάρου αἴσϑησις δ ἁλμυρὸν γε- 
ψομένῃ φλέγμα, δάκνουσά τε καὶ κνησμὸν ἐρεϑίζουσα. ἡ 
δὲ ξηροφϑαλμία δυσκινησία τῶν ὀφϑαλμῶν μετὰ πόνου 
χωρίς τινος ὑγρότητος ἐκρεούσης. 1Ὸ δὲ ἐκτρόπιον δι 520 

οὑπερσάρχῶωσιν ἢ οὐλὴν τοῦ βλεφάρου γίνεται, μὴ καλῶς 
 ϑεραπευϑέντος. πρὸς ἑαυτὸ γὰρ τὸ πεπονϑὸς τὰ πέρατα 
τῶν βλεφάρων ἐπισπώμενον, ἐλλιπῆ τὴν σύμφυσιν παρα- 
σκευάζει. ΑἸἰγίλωψ δὲ ἀπόστημά τι μεταξὺ τοῦ μεγάλου 
κανϑοῦ καὶ τῆς ῥινὸς ῥηγνύμενον" τοῦτο δὲ πρὶν ἢ ῥα- 15 

γῆναι, αἰγίλωψν λέγεται. ἀμεληϑὲν μέντοι μετὰ τὸ ῥαγῆ- 
ψαῖ, συριγγοῦται καὶ μέχρις αὐτοῦ ὀστέου διαβαίνει, καὶ 
δυσχερέστερον ϑεραπεύεται. Τὸ δὲ τράχωμα τραχύτης 
φῶν ἔνδον τοῦ βλεφάρου μερῶν. ἐπιταϑὲν δέ, ὡς καὶ ἐν-- 
 φομαὰς δοχεῖν ἔχειν, σύκωσις καλεῖται. ἐγχρογίσασα δὲ καὶ Ὁ 
αὐτή, ὥστε καὶ τυλωϑῆναι, τύλος ὀνομάζεται. τούτων δὲ 

διαφέρει τὸ χαλάζιον, ὑγροῦ τινος σύστασις ὃν κατὰ σὸ 

βλέφαρον. τὴν δὲ οὕτω καλουμένην κριϑὴν πάντως οὐκ 

ἀγνοεῖς ἀπόστημα «τι οὖσαν ἐπίμηκες κατὰ τὸν τοῦ βλε- 
ἕ φάρου ταρσὸν γινόμενον. Ὅτι δὲ φϑειριῶσε τὰ βλέφαρα, 35 
᾿ χαὶ τὸ ἐξ αὐτῶν σάϑος διασημαίνει, φϑειρίασις λεγόμε- 

Ψον. καὶ αὗται δὲ τοῖς ὠκριβῶώς ὯΝ" ζώσαί τε καὶ κινού- 



448 ἸΟΑΝΝΙΚ ΑΟΥΌΑΒΠ 

“ενὰν φαίνονται. αδάρωσις δ᾽ ἢ μίλφωσίς ἐστιν αὐτῶν 
φῶν τοῦ βλέφάρου τριχῶν ἀπόπεωσις, διά φινα. διαβρωτι- 
κὸν χυμὸν ἢ καϑ'᾿ ὅλον τὸ σώμα συνιστάμενον, 2 κατὰ 
όνην τὴν κεφαλήν, ἢ. τὸ γε ὕστατον, κατ᾽ αὐτοὺς μό- 

δγοὺυς τοὺς ὀφϑαλμοῦς: ἕκαστον δ᾽ ἄν. διαγνοίης αὐτῶν 
ἀπὸ «ὧν οἰκείων αὐτοῦ παρακολουϑημάτων. ἢ γε μὴν 

πφίλωσις, παχύτης οὖσα. βλεφάρων, τυλώδης ἐνερευϑής, 
ἀπὸ στ-αχυτέρων καὶ πλέον διερϑορύότων χυμῶν, γινομένη, 
ἐνίοτε καὶ τὰς βλεφαρίδας τρίχας διαφϑείρει. τοῦ πτάϑους 

0 δὲ ϑερασιευομένου, καὶ αὗται, αὖϑις ἀναφύονται. ὀχληρὸν 
δὲ πάϑος ἡ τρίχωσις. ἔνιαι γὼρ τῶν βλεφαρίδων τριχῶν, 

οὐκ ἐκτὸς κατὰ τὰς λοιπάς, ἀλλ᾽ ἐντὸς αὐτοκλίψουσαι, δὲ 

ὄχλου γίνονται τῷ ὀφϑαλμῷ, ἀεὶ τοῦτον πλήττουσαι καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ ταῤβάτττουσαι. ἀῤθεῖσωαιε δὲ καὶ σοῦ διενο- 

45 χλεῖν λήγουσι. ᾿Εγκανϑὲς δὲ καὶ ῥοιάς, δυὸ. πάϑη ἀντι: 
κείμεψα, κατὰ τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα τόσον «γενόμενα. ὁπό- 
τα» μὲν γὰρ εὐχῇ οπττερσαρκούμενος ὃ πρὸς τῇ ῥινὶ τοῦ 
ὀφϑαλμοῦ χανϑός, ἐγκανθϑὶς τὸ πάϑος λέγεται" φϑίνων 
δὲ καὶ ἀπομαραινόμενος, δοιάς. βοηϑεῖταιε δὲ ἕκαστον οἱ- 

20 χδίαις ἐπιμελείαις. “Τῶν δ᾽ ἐν ὀρϑαλμιοῖς ἑλκῶν, τὸ μὲν 
ἐν τῷ κερατοειδεῖ κοῖλον καὶ στενὸν καὶ καϑαρὸν ἕλκος, 
βόϑριον ἐπονομάξεται.. τὸ δὲ πλατύτερον «τοῦ βορίου, 
ἧσσον δὲ βαϑύ, κοίλωμα. ἄργεμιον δ᾽ ἔφαμιεν τὸ ἐπὶ τὸν 
τῆς ἴρεως κύκλον γινόμενον, ἐπιλαμβάνον τὶ καὶ τοῦ. πέ- 

"6 ριξ, ὥστε κατὰ μὲν τὸ «ἔξω τῆς ἴρεως, ἐνερευϑὲς φαίνε-: 

σϑαι; κατὰ δὲ τὸ. ἔνδον λευκόν. τὸ δ᾽ ἐπιίκαυμια ὅλκος δυ-᾿ 
παρόν ἐστι καὶ ἀχάϑαρτον καὶ ἐσχαρῶϑες, οὗσιερ. ἀνακας, 
ϑαιρομένου, σολλάκις ἐκρεῖ τὰ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ ὑγρά. οἷς, 

δὲ καὶ ταῦτα βοηϑητέον, ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα λόγοις ῥη- 

30 ϑήσεται. -“Πρόπτωσις δ᾽ ἐστὶ προπέτεια φοῦ ῥαγοξδιδοῦς, 

χιτώνοδ»! ἐκ διαβρώσξως «ἢ ῥδήξεως τοῦ κερατοειδοῦς γεϑο-- 

μιένη, ἥτις ἐν διαφόροις μεγέϑεσι ϑεωρουμένη,, διάφορα 

καὶ τὰ ὀνόματα κατασκευάζει, ἐξ ὧν αὐτῶν. εἰκάζεται σπτα- 

ρωγομασμένον «ιϑεῖσα. μικρὼ . μὲν. οὖσα, μυιτοκέφαλον 
38 ὀγομάξεται, ἀπὸ τοῦ ἐοικέναι μυίας πεῖιραλῆ. ἐπαυξηϑεῖσα 

δὲ σιλέὸν,. ὡς. ἐοικέναι. ῥαγὴὶ σταφυλῆς, σταφύλωμω λέγεται 

ὥσπερ εἰ ἐπὶ πλεῖστον ἐκπίπεει, ὡς τῶν, βλεφιρων σρο- 
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-σεεστωκυῖα φαίνεσϑαι, μῆλον παρονομάζεται. ἔτε δὲ τού-- 
των φϑάσει φυφλωϑῆναι, ἧλος προσαγορεύεται. ὑπόπυος 
δὲ ὃ κερατοειδὴς ἐνίοτε γίνεται, ποτὲ μὲν διὰ βάϑους, 

φοτὲ δ᾽ ἐπισεολῆς. ἢ ὄνυχι προσεοικότος τοῦ. πύου κατὰ «τὸ 

σχῆμα, ὅϑεν καὶ ὄνυχα τὸ πάϑος προσαγὸρεύουσιν ἔνιθε. ς 
τος δ᾽ ἐπιπολῆς ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς οὐλάς, οἱ “μὲν αὐτὰ 

δη τοῦτο μόνον οὐλάς φασιν, οἱ δὲ νεφέλιον, τὰ δὲ διὰ 
βάϑους, λευκώματα. ἕκαστον δ᾽ οἰκείοις βοηϑήμασι ϑερα- 

φεύεται. τοῖς τῶν ὀφϑαλμὼῶν δὲ πάϑεσι καὶ τὸ σενερύγεον 

συγκαταλεγόμνεγον, τοῦ ἐπιπτεφυκότος ὑμένος ὑπεροχὴ Ψευτ- «ὁ 
ρώδης ἐστίν, ἢ ἀπὸ «οὔ κανϑοῦ ἰοῦσα μέχρις αὐτῆς στε- 

φάνης χωρεῖ, ἄν γε μὴ ὑπεραυξηϑὲν τὸ πτερύγιον τύχῃ, 
καὶ τὴν κόρην αὐτὴν ἐπιχαλύπτοι καὶ τοῦ ὁρᾷν κωλύει. 

᾿᾿“΄ἴνθρακώσεις δὲ καὶ καρκινώματα, χείριστα τῶν ἐν ὀρϑαλ- 
᾿μιοῖς παϑῶν. πάϑος οὖν τὸ καρκίνωμα τοῦ ερατοειδοῦς τ᾽ 
χιτῶνος, ὀδύνην καὶ διάτασιν μέχρις αὐτῶν κροσάφων 
ἐπεγγεῖρον τοῖς ἁλοῦσι, καὶ μᾶλλον ἐὰν σεισϑῶσιν, ἀνο- 
ρεχκτοῦσιν οἱ τοιοῦτοι, καὶ πρὸς τῶν τυχόντων δριμέων 

᾿φαροξύνονται. δοκεῖ δὲ τῶν ἀνιάτων διὰ σφοδρότητα. βοη- 
 ϑητέον μέντοι καὶ τούτοις κατὰ τὴν παρηγορητικὴν δύνα- "0 
μιν. ὅταν δ᾽ ἡ μὲν κορῇ τῷ χρώματι μηδὲν ἀλλοτρία 
φαίνηται, πλατυτέρα δὲ πολλῷ τοῦ κατὰ φύσιν, ποτὲ μὲν 
ὁλοσχερῶς ὁρῷν ἐμποδίζεται, ποτὲ δὲ ἐπὶ πολύ, καὶ τὼ 

δρώμενα δὲ πάντα αὐτῷ δοκεῖ μείζω, μικρότερα ὄντα. “καὶ 
φὸ μὲν πάϑος μυδρίασις λέγεται. αἰτία δ᾽ αὐτοῦ ὑγρότης 5 
φεριττω ματικὴ συρρεύσασα᾽ φϑίσις δὲ πάϑος ἐστὶ τῆς κό- 

φῆς, στενουμένης μὲν καὶ ἀμαυροτέρας καὶ ῥυπωτέρας 

᾿ γινομένης. τὰ δὲ ὁρώμενα ταύτῃ μείζω φαίνεται. αἰτία 
δέ, πύκνωσις ὑπὸ ξηρότητος μᾶλλον γινομένη. διαφέρει δ᾽ 
ἡ φϑίσις τῆς ἀτροφίας, τῷ φὴν μὲν φϑίσιν στενοτέραν 30. 

ἃ ποιεῖν, τὴν κόρην, τὴν δ᾽ ἀτροφίαν ὅλον τὸν ὀφϑαλμὸν 
Μιχρότερον καὶ ταπεινότερον. Νυκτάλωπας δ᾽. ἐαρινούς 

Ἰ φασιν, οἵ ὑπὲρ γῆν μὲν ὄντος τοῦ φωτὸς βλέπουσι" δυο- 

μένου δέ, ἀμβλυωττουσι" νυκτὸς δ᾽ ἤδη καταλαβούσης, 

οὐδὲν ὁρῶσι. λεπτῶν δ᾽ ἄρα τοῦτο ὑγρῶν σύστημα, ὅ τὴν 35 
μὲν ἡμέραν τῇ τοῦ φωτὸς σεριουσίᾳ δυναστεύεται, νυκτὸς 
ἃ “συγεπισκχοτεῖ »ὴν ὄψιν. Γλαύκωμα δὲ καὶ ὑπόχυμα, 
Ἃ 

ὰ 

Ἂ 
ὙΥ 

ἢ 

πὴ 
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οἱ μὲν τὸ αὐτὸ καὶ ἕν πάϑος ἔφασαν, οἱ δ᾽ ἀκριβέστεροι 
ἄμεινον ποιοῦντες, ταῦτα διαστέλλουσιν ἀλλήλων. καὶ 
γλαύκωμα μέν φασι τοῦ κρυσταλλοειδοῦς ὑγροῦ πάϑημα 
εἶναι ὑφ᾽ ὁποιασοῦν ὑγρότητος μεταβαλλομένου ἐπὶ τὸ 

5 γλαυκόν. τὰ δ᾽ ὑποχύματα, ὑγρῶν τινῶν παράχυσιν πη- 
γψνυμένων μεταξυ τοῦ κερατοειδοῦς γιτῶνος καὶ τοῦ κρυ- 
σταλλοειδοῦς. διάφορα δὲ τὰ τὲ ὑγρὰ καὶ πήξεις αὐτῶν. 

φαίνονται. εἰσὶ δὲ τὸ πλείω αὐτῶν ἴασιμω, ὥσπερ δῆτα 

τὰ γλαυχώματα, πάντα ἀνίατα, ἅτε κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐ- 
τ᾽ σίαν ὑπ ἀλλοτρίας ὑγρότητος, ἀλλοιωϑέντος τοῦ κρυσταλ- 

λοειδοῦς. ἢ γε μὴν ἀμαύρωσις, παντελής ἐστε τοῦ ὁρᾷν 
ἐμποδισμὸς χωρίς τινος πάϑους φανεροῦ περὶ τὸν ὀφϑαλ- 
μόν, ὥσπερ καὶ ἡ ἀμβλυωπία, ὠμαυρότης περὶ τὸ ὁρᾷν. 
οὐχ ὑπ᾽ ἀδήλου δὲ αὕτη αἰτίας γινομένη; οὐ μὴν ὄψει 

15 καταλαμβανομένης: εἶ γὰρ δὴ μήϑ᾽ οἱ χισῶνες, ἀλλοῖοι τῶν 
ὀφϑαλμῶν φαίνονται ; μήτε τά ἐν αὐτῇ ὑγρά, δῆλον ὡς 

διὰ τὸ ὀπτικὸν ταύτης πνεῦμα γίνεσαι, βραχύ φι ἢ οὐδὲν 
ἐξοχετευόμιενον, διά τεναρ, προηγησαμένας μύσεις ἢ ἐμφρά- 

ἕεις τοῦ φωταγωγοῦ ψνεύρου, ἦ μὴν καὶ διά τινας τοῦ 
20 ἐγκεφάλου κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ μέρος βλάβας. πάντα. δ᾽ ἱκανὰ 
τὴν φοῦ πνεύματος φορὰν ἐπισχεῖν, ὡς ἐοικέναι τὸ λοιπὸν 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς λύχνοις, οἵ πάντα μὲν «ληρέστατοι καὶ 

ἐπιτήδειοι τελοῦσι, φωτὸς δὲ τοῦ περιλάμψοντες στερισχῦ- 

“μενοι: 
25 ὋὉ δὲ στραβισμὸς γένοιτ᾽ ἂν καὶ τοῖς προήκουσε μὲν 
τῷ χρόνῳ, διά τινα σπασμώδη ἀνθολκὴν τῶν κινούντων 

μυῶν τοὺς βολβούς. οὐχ ἥκιστα δὲ νησίοις συμβαίνει. ἔτε 
γὰρ πάντα ἀπαλοῖς οὖσιν, ἢν ἐκ πλαγίου τις αὐτοῖς αἰωρῇ 
λίχνον ἀνημμένον, ἢ ἄλλως αὐγὴ φωτὸς προσβάλλει, ἀν- 

30 ϑέλκοντος τοῦ φωτὸς τὴν ὄψιν. καὶ τούτου ἐπὶ πολὺ γι- 
ψομένου, ἔτι τῶν κινούντων μυῶν ἁπαλῶν τελούντων, τῷ 

͵ , - ε - ν 
χρόνῳ εἰς πάϑος στραβισμοῦ ἡ τῆς οψεὼς διαϑεσις με-, 

ϑίσταται, τοῦ μὲν τῶν κινούντων μυῶν συνιζηκότος, τοῦ 

δ᾽ ἀντισπασϑέντος κατὰ τὴν διάϑεσιν δηλονότε τῶν στε- 
3. πονϑότων μυῶν, ἐπεὶ μὴ πᾶσιν ὡσαύτως ἃ στραβισμὸς 

γίνεται. ὅσαι δὲ ἐκ γενετῆς στραβώσεις γίνονται, τῆς δια-- 
πλανφτούσης ταῦτα διαμαρτία φύσεως. καὶ ὁ ἐκπιεσμὸς δέ, 
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πάϑος ὧν τοῖς οφρϑαλμοῖς σύνηϑες, δὲ ἀϑόόον ἀφ καὶ 
σιαχὺ ῥεῦμα γίνϑται » καὶ ἐξίστησι τοὺς ὀφϑαλμοὺς τῆς 
οἰκείας ἕδρας, ὥστε τοιούτους διαμένειν. ἐξελϑόντας. βοη- 

ϑητέον δὲ αὐτοῖς καϑὼς ἄν ἰδίᾳ περὶ ἑκάστων παϑῶν 
εἴπωμεν. Περὶ δὲ μυωπίας ταῦτ᾽ ἔνεστιν εἰπεῖν, ὡς ὁρᾶν 5 
ἐκεῖνοι λέγονται μυωπίαι, οἷς τὰ μὲν ἐγγὺς ῥάδιον, τοι- 
οὕτοις οὖσιν ἐκ γενετῆς, τὰ πόρρω δ᾽ οὔ. ἀνίατος δὲ ἡ 

τοιαύτῃ διάϑεσις, διὰ τὴν τοῦ πνεύματος γινομένην ἀσϑέ- 
ψειαν. βραχὺ γὰρ ὃν καὶ ἀσϑενὲς τὸ ἐπιρρέον ὧδε πνεῦμα, 
οὐκ ἐξικνεῖται μέχρις ἱκανοῦ φέρεσϑαι διαστήματος. ἔχεις τὸ 
καὶ τὸν κατὰ τοὺς ὀφϑαλμιοὺς παϑῶν λόχον ἐκτεϑειμένον 

ἱκανῶς βραχυλογεῖν ἐθέλουσι. κἀν τε καὶ λέλεισεται, ἔνεστι 

κἀκεῖνο ἀπὸ τῶν ἤδη ῥηθέντων συνιέναι, τῶν τὸ διαγνώ- 

σεων καὶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς παϑῶν ἱκανῶς ἐκτεϑειμένων. 

ἢ. Περὲ ὀσφρήσεως. 15 

2 ᾿ ᾿ ΣΝ ν ΕΣ ΄ 
, Οσφρήσεως δὲ κοινὰ τοῖς ἀλλοις αἰσϑητηρίοις παϑή, 

“ ᾿ ᾿ ἢ ἈΠ ΕΣ ; 4 ἊΝ ᾿ ἷς ᾿ 
ὅσα διὰ τὸ τὸ μέρος τοῦ ἐγκεφάλου καϑ' ὃ τὸ αἰσϑητικὸν 

- ’ " ὦ ι - ᾿ Ψ᾿ 

ψεῦρον ἀποφρύεται, καὶ ὅσα δὲ αὐτὸ τὸ νεῦρον καὶ τὸ δὲ 
᾽ - - ᾿ ᾿ » Υ 

αὐτοῦ ἰὸν πνεῦμα. διὰ δέ, πολύπους τε καὶ ὀζαινα. 

θ΄. Περὶ πολύποδος. 20 

Καὶ πολύπους μέν ἐστε ἡ τῶν ἡϑμιοειδῶν πόρων 
ἔμφραξις διά τὸ ὑπερσάρκωμα δυσαποσπάστως ἐχόμενον. 

ἀποφύεται γὰρ συχνὰ βλαστήματα, τῶν, πέριξ πόρων τῆς 

ῥινὸς ἐχόμενα κατὰ τοὺς πολύποδας. τούτοις ἥτε εἰσπνοὴ 

καὶ ἐκσενοῇ προσέχεται ,» κἂν τι ἄνωϑεν ἰὸν βλεννῶδες ἤ:: 
μυξῶδες τύχῃ » οὐχὶ ῥᾳδίως πέμπεεαε, σιροσισχομένου τοῦ 
σολύποδος. 

ἐς. Περὶ δζαίνης. 

Ἢ δ᾽ ὄζξαινα καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ δὴ τοῦ ὀνόματος μαρτυ- 
ρεῖται, σεσημμένων δηλονότι καὶ διεφρϑορότων χυμῶν, 30 
σερὶ τοὺς ἡϑιμοειδεῖς ἐπακμασάντων σόρους. καὶ μεναδό- 
τῶν μὲν τῆς σφῶν κακίας τοῖς σύνεγγυς μορίοις, οὐχ ἧς- 
πον δὲ τῶν ἐπιρρεόντων ᾿ τῶν καταδεδεγμένων τούτους 

ὀδωδότων. ἀμέλει καὶ κατὰ πᾶσαν μὲν ὥραν, μάλιστα δὲ 
1. 29 
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κατὰ τὰς μεγίοτας ἐκπνοὺς ὄζουσιν, ἐπιχρωννυμένου τοῦ 
σινεύματος ἀπὸ τῶν ἐκεῖϑεν οδιιῶν, ἔτι δὲ καὶ παρὰ ταῦτα 
βλεννωδῶν γυμῶν ἐνταῦϑ᾽ ἐπισκηψάντων καὶ μὴ ῥᾳδίως 

ἐξιόντων, ἥτ᾽ εἰσπνοὴ ῥαδίως ἐνίοτε παραβλάπτεται, καὶ 
5 οὐδὲν τι ἄξιον λόγου ἔξεισιν, ὃ ὁσημέραι μέν ἐστιν ἰδεῖν 

γινόμενον, ἐξαπατᾷ δὲ τοὺς πολλουὺς ὥσπερ πολύπους ὄν 
τουτί, ἢ ὄζαινα, καὶ μάλιστα ἢν ἐκ μετρίας σήψεως προσ-- 
οζέσωσιν οἱ χυμὸί. σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν συμπτωμάτων 
διαφορᾶς ῥαδίως ἂν ἔχοις γνῶναι τὸ διάφορον, ἄλλως τὲ 

10 χαὶ διὰ χρόνοῦ μὲν ἐκείνων συνισταμένων καὶ μὴ ῥᾳδίως 
ἀσπολυομένων, τῶνδε δὲ καὶ ταῖς τυχούσαις εἰκόντων βοη-- 
ϑείαις, καὶ π«΄ἀντῇ φαινομένων μετρίων. 

ια΄. Περὶ τῆς ἀπὸ ῥινὼν αἱμορραγίας. 

Οἷς δὲ καὶ αἷμα ὧδε φαίνεται διὰ τὴν τῶν ἀγγείων 
ἀν 9 ᾿ ῃ ν᾽ ἂψ οὗ ᾿ “- 

16 αναστομωσιν, κοινὸν τοῖς ἀλλοις μορίοις τοῦτο παϑημα,. 

κἂν ὧδε μάλιστα οὐ συμβαίνῃ. κοινῇ δὲ περὶ παντὸς ἀμέ- 
τρου αἵματος διαληψόμεϑα ἐν ταῖς ϑερασευτικαῖς μεϑό- 

δοις. ἐξ ἐκείνων οὖν δεῖ καταλαμβάνειν ἕκαστον, οἷς ἐφε-- 

πτέον δύσιν ὠμέτρου αἵματος. νυνὶ δ᾽ ἐσι ἀλλα τοῦ λόγου 
0 ἐτέον. πρῶτον δ᾽ ἀγαμνηστέον, τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον 

γινομένων παϑῶν. 

εβ. Περὶ διαγνώσεως τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον γινομένων παϑῶν. 

“Ὑπώπια οὖν «καὶ πολιώματα ἐγγύς τῶν ὀφϑαλμῶν γι- 
ψόμενα, διά τινας πληγὰς τὰ μὲν ἐξεπιιπολῆς, ῥᾳδίως δια- 

35 φορούμενα ἰᾶται. τὰ δὲ δὲ ἱκανοῦ βάϑους διαβαίνοντα, 
σιλείογος τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἐπιμελείας δεῖται. αἵματος 

δὲ ἄρα παρεγχύματα ταῦτα, τῇ βίᾳ τῆς πληγῆς ὑπεκχυ- 
ϑέντος τῶν ἀγγείων. ἔφηλις δὲ καὶ φακὸς οἷά τινα χρώ- 

ματα περὲ τὸ σιροσῳτσιὸον φαίνεται, ἀλλοχροοῦντα στιρὸς τὸ λοι- 
30 πὸν τοῦ προσώπου χρῶμα" διά τινα δὲ χυμὸν ἐπυιολάσαντα 
“ φαίνεται καὶ τὸ μὲν εἶδος τοῦ χυμοῦ καὶ αὐτὰ τὰ χρώματα 

δείκνυσιν. οὐ μέντοι γε ἀνάγκη κἀκεῖνον τὸν χυμὸν ἀεὶ 
ἀκμάξειν, μέχρις, ὅπου καὶ ταῦτα φαίνεται. ἐνίοτε μὲν γὰρ 
ὃ γεννήσας χυμὸς ἀπέσβη, αὐτὰ δ᾽ ὥσπερ τινὰ λείψανα, 
μὴ τυχόντα τῆς ἀκριβοῦς διαφορήσεως ἔτι προφαίνεται. 
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ἢ εγ΄. Μερὶ ἐόνθων. 

"Ιονϑοί γε μήν, ἕτεροι παρὰ ταῦτα ὄντες, ὄγκοι μιε- 
κροί τίνες καὶ σκληροὶ τυγχάνουσιν, οἱ διαπυήσαντες παύ-- 
οὐὔσι. τὸ «τλέον δὲ τοῖς γενειῶσι γίνονται, καὶ τοῖς συνήϑως 

ἔχουσι διὼ ῥινὸς αἷμα τιροχεῖν, εἶτ᾽ ἀλόγως τοῦτ᾽ ἐπισχε-- 5 

ϑεῖσι. γίνονται δὲ καὶ γυναιξὶ τὸ πλέον, ἢ κυούσαις ἢ μὴ 
καλῶς καϑαιρομέναις. ῥυτίδες δὲ καὶ μελανίαι περὶ τὸ 

σιρόσωτον γινόμεναι εἰς μὲν εὐπρέπειαν, καὶ μιάλιστα ἐπὶ 
ψεαζουσῶν γυναικῶν αἶσχος τι πεφύκασι σιροσάσιτειν, ἄλλο 

δ᾽ οὐδὲν τι παραβλάπτουσι. ῥηθήσεται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ 10 
ϑερασείας λόγοις βραχύ τι καὶ περὶ τούτου. ὅσον τοῦ μὴ 
λυπῆσαι χάριν, ταὶς σπουδὴν καὶ τὴν τοῦ κάλλους ἐπιμέ-- 
λειαν ποιουμένας. 

, ιδ΄, Περὶ διαγνώσεως τῶν κατὰ τὸ στόμα παϑῶν. 

Ε ᾿ Ε 

Ἐπεὶ δὲ τὰ κατὰ τὸ στόμα φαίνεται καὶ εἰς ὄψιν ι5 

ἥκει, καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸ πιαϑῶν ἐπιμνηστέον ὡς εἰκός. σταρ- ᾿ 
ἢ ε ᾿ ᾿ ! - Ἢ κα ἕ « Ἂ 

ουλὶς οὖν καὶ ἐπουλίς, παϑὴ τῶν οὕλων, ὧν ἡ μὲν παρ- 
ες 

ουλὶς ἀπόστημα τι κατὰ τὰ οὖλα γινόμενον, ἡ δὲ ἐπουλὶς 
Α , ἃ - ΄ ᾿ 

φλεγμονή τις κατὰ τὰ πλησίον τῶν γομφίων ὀδόντων 
᾿ «ε« ὃν ε Ε οὖλα, ὑπερανεστηκυῖα ὡς ὑπερσάρκωμα. αὕτη ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ 20 

ἀν ΝΡ Ά  ΡΡΈΥΑ, 

ΦΨΡ ΟΜ 

᾿ ᾽ ᾽ν ’ , γὲ ἃ , ι ἕ 

πυρετοὺς μικροὺς ἐπάγει. καϑίστανται δὲ ῥᾳδίως καὶ αὖ- 
, ΕΣ » ον ᾿ "".,.8 7 Η ») ἐχ 

ται, βοηϑούμεναι ἄμφω. οὐδὲ γὰρ ἐπ᾿ αξιολόγοιρ αἰτίαις 

τὰ τοιαῦτα συνίστανταὶϊ. 

νε΄... Περὶ παϑῶν τῶν ὀδόντων. 

δόντων δὲ πάϑη διὰ τς ψιλὴν δυσκρασίαν συνίστων- 25 
ταὶ διώ τινας ἐκεῖ που χυμοὺς ἐνσχήψαντας. οὐ μετρίας 
᾿ δ᾽ ἔχουσι τὰς ὀδύνας οἱ ὀδόντες, ἅτε νεύρων ἀξιολόγων 

᾿ ἐμπιεφυχότων φοῖς φαινώμασιν αὐτῶν" καὶ ψυχρὰς μὲν 

Ι οὔσης τῆς ἐνοχλούοης δυσχῥασίας, μεφριώτερα τὰ ἄλγη. 

ὥσπερ δ᾽ αἱμωδία τις συνεδρεύει, καὶ ὑπὸ τῶν τυχόντων 30 

᾿ ψυχρῶν ιἐνοχλοῦνται. συντεαμαίροιο δ᾽ ὧν καὶ ἀπὸ τῶν 

ἰῷ λοιπτῶν τεχμιηρίων, ὅσα κατά τε κράσει δηλαδὴ καὶ ἡλι- 

 χίαν, ἔτε τὸ ραν καὶ δίαιταν, ἀὐόμνίνυναι. ϑερμῆς δὲ 

᾿ δυσκρασίας ἐνοχλούσης, μείζους τὲ καὶ ὀξύτεραι αἱ ὀδύναι 

᾿ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν κατὰ μέρος δὲ αἰτίων διάγνωσις παρίστησι 35 

295. 

ΩΝ ἘΜ ΤΟΥ ΤΥ  ἐδον γι. 



42. ο ἸΌΑΝΝΙΒ ἈΟΤΌΑΛΒΗ 

τὴν ἐνοχλοῦσαν δυσκρασίαν. ὑγρόφης δὲ ἢ ξηρότης κατ᾽ 
αὐτὰς, βραχύ τι ἢ οὐδέν. μετὰ δὲ τῶν δραστικῶν ποιοτή- 
των μάλιστ᾽ ἂν ἐνοχλήσαιεν. χυμῶν δὲ τινῶν ἐνσκηπιτόντων 

περὶ τοὺς ὀδόντας, κατὰ τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν αὐτῶν 
δκαὶ τὸ συμπτώματα ἐπεγείρεται. καὶ οἱ μὲν ϑερμότεροι, 
δραστικώτεροι ἂν ῥηϑθεῖεν. οἱ δὲ τῷ ποσῷ διαφϑείροντες, 
ἀναλόγως καὶ τὸν τῆς παραιτήσεως χρόνον ἐπὶ τῇ νόσῳ 

μιαρτυροῦσι. κἂν μὲν οὖν ἐς αὐτὰς τὰς ῥίζας τῶν ὀδόντων 
οἱ χυμοὶ στηρίζωνται, τάς τε ὀδύνας σφοδροτέρας ἐπά- 

το γοῦσε καὶ αὐτους δὴ τοὺς ὀδόντας τῆς οἰκείας παρασα- 
λεύουσιν ἕδρας, ἐνίοτε μὴν ὑψηλοτέρους τῶν ἄλλων δο- 
κοῦντας; ἐνίοτε δὲ καὶ κατασειομένους. καὶ ταῦτα μὲν καϑ- 

ἰσταται, τῶν ἐνοχλούντων διαφορουμένων χυμῶν. εἰ δὲ 
καὶ φϑάσαιεν οἱ ἐνοχλοῦντες χυμοὶ εἰς τὰς παρειὰς καὶ τὸ 

16 λοστὸν μεταχυϑέντες πρόσωσιον, αἵ τε ὀδύναι ῥαΐζουσι καὶ 
οἱ ἐπαναστάντες ὄγκοι, καὶ τὰ κατ᾽ αὐτοὺς χρώματα, τὸ, 
46 ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν διασημαίνουσι τῶν ἐνοχλούψτων 
χυμῶν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἂν διαγνοίης. οὐ μὴν δὲ 

κἀκεῖνο ἀγνοεῖν προσήκει, ὡς διαβρωτικοί τινες χυμοὶ καὶ 
σεσηπότες κατὰ τὴν οὐσίαν τῶν ὀδόντων ἐπισκήψαντες, 

20 φούτους ϑρύπτουσι καὶ διαβιβρώσκουσι. καὶ περὶ μὲν τού- 
τῶν ἱκανὰ καὶ ταῦτα. . : 

ἐς, Περὶ διαγνώσεως τῶν κατὰ τὴν γλῶτταν παϑῶῦν, 

Περὶ δὲ τὴν γλῶτταν γίνεται πάϑη, ὧν τὸ μὲν ὑπὸ 
δ ΣΝ ᾿ 32.» α ᾽ ἢ ᾿ ἀ 

τὸ κάτω μέρος αὐτῆς γίνεται, καὶ μαλιστὰ παιδίοις. βά- 

ο φραχος δὲ λέγεται. τὸ δ᾽ εἰς τὴν οὐσίαν αὐτῆς, ὃ μὴ οἱ- 
κεῖον λαχὼν ὄνομα, τῷ μεγέϑει ταύτης διασημαίνεται. 

ἐνίοις γὰρ διά τινα χυμὸν ἐνσκήπτοντα ὑπεραύξει αἴφνης, 
καὶ δυσκόλως στρέφεται, καὶ τὰ αὐτῆς οὐχὶ ῥᾳδίως ἐκτελη- 
ροῖ. καϑίσταται δ᾽ αὖϑις βοηϑουμένη. ὅσα δὲ διὰ προη- 

30 γούμενον πάσχει πυρετὸν, ἀλλόχρουσά τε καὶ ῥηγνυμένη 
καὶ ξηραινομένη, καὶ οὐ ῥᾳδίως κινουμένη, τῶν συνεχόν- 

᾿ ᾿ ' 
των νοσημάτων ταῦτα συμπτωματα. 
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ιζ΄. Περὶ τῶν κατὰ τὴν ὑπερώαν παϑῶν. ᾿ μ 

Καιὰ δὲ τὴν ὑπερώαν πολλὰ μὲν καὶ διάφορα γίνεται 
ἐξανϑήματα, κατὰ διαφόρους χυμοὺς ἐνσκήπτοντας. ἀμοι- 

ρεῖ δὲ πάντα ὀνομάτων οἰκείων. ἄφϑαι γε μὴν περὶ τὸν 

φύπον συνιστάμεναι, οἰκείου ἔτυχον ὀνόματος, μάλιστα 5 
τοῖς βρέφεσιν ἐπιγινόμεναι. τούτων αἱ μὲν ὑπόλευκοι, με- 

φριώτεραι τῶν ἄλλων, χείρους δὲ αἱ ὑπέρυϑροε" αἱ δὲ μέλαε- 
ψαι, πασῶν χγείρισται. καὶ ταῦτα μὲν τῶν παϑῶν εἰς προῦ- 

στον γινόμιενα, ῥᾳδίως τὸ φαίνεται καὶ ἄμεινον βοηϑεῖται. 
τὰ μετ᾽ αὐτὰ δὲ, δυρχερέστερον καὶ φαίνεται καὶ βοηϑεῖ- 1 
ται. περὶ δὲ τῶν κατὰ γαργαρεῶνα παϑῶν ὧδε ῥητέον. 

"η΄. Περὶ τῶν κατὰ γαργαρεῶνα παϑῶν.. 

Οὗτος τοίνυν ἐκ διαφόρων πάσχων ῥευμάτων ἃ διαφό- 
θους μὲν καὶ «ἐς ἐδέας ἔχει. διαφόρων δὲ καὶ ὀνομάτων 

κατὰ τὰς τῶν παϑῶν ἰδέας τετύχηκε. καὶ κιονὶς μὲν λέ- τὸ 

γεται, ὅταν ἐκ δευματικῆς φινος διαϑέσεως ἀποφλεγμαί- 

ψων, ἰσοπαχῆς τῇ ὄψει φαίνηται. 

ιθ΄. Περὶ σταφυλῆς. 

Σταφυλὴ δ᾽ ὅταν τῷ πλείονε ῥευματισμῷ καὶ τῷ με- 
γέϑει τῆς φλεγμονῆς, ῥδαγὲ σταφυλῆς ἐοικῶς φαίνεται, 20. 

ὥσπερ δῆτα καὶ ἱμάντωσις λέγεται, ὁπόταν ἰσχνὸς μὲν 
ἄλλως, ἐπιμήκης δὲ καὶ τοῦ συνήϑους συλέον, ὡς ἐπιψαύ--: 

εἰν τῆς γλώττης, ἐκ τοῦ τοῖς ἱμάσιν ἐοικέναι τὴν προσηγο- 
ρίαν προσειλήφωώς. καὶ ταῦτα μὲν διαφόρων ὀνομάτων τε- 

τύχηκε, τῷ διαφόρους ἐπιδείκνυσθαι ἰδέας. ' 25 

κ΄. Περὶ τῶν κατὰ φάρυγγα παϑῶν. 

᾿Επεὶ δὲ τῷ τε φάρυγγε καὶ τῷ λάρυγγι μύες ὑπηρε- 

τοῦντες προσπεφύκασι, καὶ τούτοις πάϑη προσεδρεύει ποι- 
κίλα, ἐνστηριζομένων αὐτοῖς χυμῶν, καὶ μάλιστα ϑερμοτέ-. 

ρων, οἱ δὴ) τὸ πλέον καὶ φλεγμονὰς ἐργάζονται. 30 

κα΄. Περὶ συνάγχης καὶ παρασυνάγχης καὶ κυγάγχης. ᾿ 

Τῶν μὲν ἐντὸς τοῦ φάρυγγος μυῶν φλεγμαινόντων, 
συνάγχῃ λέγεται τὸ πάϑος, τῶν δὲ ἐκτός, παρασυνάγχη. 
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Φ 

ὥσπερ δῆτα καὶ κυνάγχη μὲν τῶν ἐντὸς τοῦ λάρυγγος 

φλεγμαινόντων μυῶν, παρακυνάγχη δὲ τῶν ἐκτός, αστὸ 
τῶν κυνῶν τοῦ πάϑους τὴν ἐπωνυμίαν ἀπειληφότος, ἅτ᾽ 
ἐκείνοις τούτου μάλλον συμβαίνοντος. “παρέπεναι δὲ τοῖς 

5 ἁλοῦσιν ὀρϑόπνοια καὶ δύσπνοια καὶ πόνος, ἔτε τὸ ἔρευ- 
ϑὸς προσώπου, καὶ τὸ στόμα τούτων διανεωγὸς τὸ πλέον 
φαίνεται, καὶ καταπίνειν οὐ δύνανται. κἂν βιάσαιντο, διὰ 

᾿φῶν μυκτήρων ἀναφερόμενον ἐκρεῖ τὸ πινόμενον, καὶ ἤτοι 
ὧδε παραμείνασα ἡ φλεγμονὴ ἀνεῖλε τὸν ἀνϑῴωπον, ἢ 

0 ἐπὶ τὸν πνεύμονα μεταστάντος τοῦ ῥεύματος, περιπψευ-- 
μονία τὸν κάμνοντα ἀπέχτανδ. τὸ γὰρ δύο μέγιστα καὶ 
᾿χείριστα διαφυγεῖν τὸν ἄνϑρωπον νοσήματα, τῶν δυοσχε- 
ρεστάτων δοκεῖ καὶ τύχης ὧδε ἀγαθῆς δεῖ. καί πού τις 

ὦπται ἡμῖν τοιοῦτος, διαφυγὼν τὸν ὄλεϑρον, τῶν ἄλλων 
- ἀπάντων ἀπολωλότων. μάλιστα δὲ τῶν ἄλλων σώζονται, 

οἷς περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ τραχήλου ὄγκοι τινὲς καὶ ἐξ- 
ανϑήματα ἐπανίστανται. ἀλλὰ γὰρ ἡ συνέχεια τῶν κατὰ 
10 στόμα παϑῶν, καπὶ τὰ βαϑύτερα τὸν λόγον μετήγα- 
γεν. ἡμῖν δ᾽ ἱκανῶς σιδρὶ αὐτῶν ἐν τῷ προτέρῳ λόγῳ διε- 

0 ἑξιοῦσιν, ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ λοτὸὺ τῶν ἔξωθεν παϑὼν τῷ 

λόγῳ ἐέναε, καὶ περὶ αὐτῶν διεξιέναι τὰ δέοντα. δητέον 

οὖν πρῶτον σσερὶ τοῦ. μεγίστου καὶ χειρίστου νοσήματος 
, φῶν κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος φαινομένων, εἶϑ᾽ 
οὕτως καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος φαινομένων παϑῶν. οὕτω 

2 γὰρ ὧν μετ᾽ εὐταξίας τινὸς ἐκβαίη ὁ λόγος» καὶ τοῖς δι- 
εξιοῦσι πρόχειρον εἰδέναι τὰ κατὰ μέρος ἔσταϊ. 

κβ΄. Περὶ ἐλέφαντος. 

Ὃ τοίνυν ἐλέφας, καρκίνος ὧν ὁλοσώματος, «τὴν πᾶ- 
σαν ἐπινέμεται σάρκα, καὶ ἐς τὸ ἀνίατον καϑίστησι τὸν 

0 γῬοσήσαντα. οὗτος ἀπὸ μελαίνης, χολῆς ἀρχὴν τῆς συστά- 
σεως ἔσχε. κἂν μὲν οὖν αὕτη ὑφ᾽ αἵματος διαφϑαρέντος 
καὶ εἰς τὸ μελαγχολικὸν τραπέντος συστᾶσα τύχῃ, ὑπερύ- 
ϑρους τὲ καὶ ἧττον κακοήϑεις ποιεῖ. εἰ δ᾽ ἀπὸ ξανθῆς 
φρασιείσης χολῆς ἡ γένεσις τῷ μελαγχολικῷ χυμῷ, τοὺς 

35 χειρίστους καὶ διαβρωτικοὺς ὧδε ἐσόψει ἐλέφαντας, πάντα 
δίκην πυρὸς - νεμομένους. προηγοῦνται δὲ τοῦ πάϑους 

--  ἩΘΕΑΟΥ Ραφαιν σας, 



᾿ 

ᾧ 
᾿ 

͵ 
᾿ 

"Ὲ ΒΙΑΘΟΝΟΒΙ Β. 1. 69ῸῸ 40 
᾿ ς͵ ; , 

ὀφρύων τε καὶ τῶν κατὰ τὴν γένυν τριχῶν ἐχπτώσεις, ὀχϑώ- 
δεῖς τε ἐπαναστάσεις κατὰ τὸ πρόσωπον, καὶ οἱ ὀφϑαλ- 

Ἢ ΄ 2 τ - « ι οῦ ὁ ὃ 
“μοὶ τούτοις ἀλλοχροοῦσι, καὶ ἡ φωνὴ δασυνεται, αἴϑ' ὑπὸ 

τὴν γλώτταν φλέβες πλήρεις τε καὶ μέλαιναι, μήπω πρό- 
- - -- ΄ 

τερον τοιαῦται οὖσαι. τοῦ χρόνου δὲ προβαίνοντος, ταῦτά 5 
’ ω ͵ , - 

τε ἐπιδίδωσι καί ἐξανϑήματά τινὰ ἀναφαίνεται, δυσχερῶς 

ἐπουλούμενα. εἶϑ᾽ οὕτως ἐκρήγνυται ὁ χυμός, καὶ πᾶσαν 
μηχανὴν φορμάνων, ὡς οὐκ ὠφελήσουσαν ἀποστρέφεται. 

κγ. Περὶ λέπρας, ψώρας καὶ λειχήνων. 

ἽΜττον δ᾽ εἰς κακίαν μετὰ τὸν ἐλέφαντα, λέπρα, μεϑ᾽ τὸ 
ἣν ἡ ψώρα, εἶτα λειχῆνες" ἀλλ᾽ ἡ μὲν λέπρα, διά τε βά- 

βᾺ ᾿ τὶ ει: , ἐξ " 
ϑους χωρεῖ, καὶ κυκλοτερῆ τὰ ἐξανϑηήματα ποιεῖ, καί τινες 

συντήξεις σαρκὸς λεπίδας τὸ ἀφίησιν, ἀφ᾽ ὧν δὴ καὶ τοὔ- 
γομα εἴληχε, μήϑ᾽ οὕτως διὰ βάϑους τῆς ψώρας χωρού-. 
σης; καὶ διαφόρως σχηματιζομένης, καὶ μηδὲ πιτυρώδη 

- τινὰ ἀφιείσης σώματα. κἀκεῖ μὲν τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ 

ἔργον ἡ λέπρα" ὠδὲ δὲ διάφοροι καὶ διαφόρων χυμῶν μίξεις 

ψώρας ἀπεργάζονται. κοινὸν δ᾽ ἀμφοῖν ὅ, τε τραχισμὸς 
᾿ χαὲὶ ὁ κνησμὸς τοῦ δέρματος, μιχϑέντων δὲ λεπτῶν καὶ 
᾿δριμέων ἰχώρων ἑτέροις παχυχύμοις οἱ λειχῆνες ἐπιγίγνονται, 
᾿χαὶ ῥαδίως εἰς ψώραν τε καὶ λέπραν μὴ βοηϑούμενοι μιε8-- 

ἰστανται. τούς γε μυὴν λοιποὺς κνησμούς, ὅσοι διὰ δρι- 
᾿ μύτερον χυμὸν εἰς τὸ δέρμα ἐξώρμησαν, ἢ διά τινα ἁλυ- 

κὸν χυμὸν γίνονται, διαγνώσῃ μὲν ἀπὸ τε τῆς ἡλικίας καὶ 
! πράσεως καὶ διαίτης. ἰώσῃ δὲ μᾶλλον τοὺς ἐν τοῖς Ψέοις τὲ 

καὶ ἀκμάζουσι συνισταμένους. οἱ γὰρ δὲ τοῖς γέρουσιν 

: ΗΟ ϑυσίατοι πεφύκασι, μήτ᾽ ἰσχυρῶν φαρμάκων 
ἥ - : ἊΝ ᾿ 

ὧδε βγδούντων, τῷ μὴ τοιούτων δεῖσϑαι τοὺς γέροντας, 

Ἵ ἢ 

᾿ 

) Ξ 

ΘΟΡΕΙ 

παρηχμαπκυίας ἤδη τῆς δυνάμεως, μήτε τοῦ ῥεύματος δᾳ- 

δίως διαφορουμένου, σκληροῦ ἤδη γεγονότος καὶ συμμὺύυ-- 30 

σάντων τῶν πόρων. ἐστὶ πάντων δὲ ἤτοι οὐδὲν νη ϑοβῇς 

γὼ» προΐδται, ἤ τις ὑγρότης διάφορος τῷ τε χρώματι καὲὶ 

τῇ συστάσει, ἀφ᾽ ὧν οὐχ ἧττον ῆ ἐπὶ τῶν προρρηϑέντων, 
τὸν ἐπικρατοῦντα διαγνώσῃ χυμόν. 

5 

25 
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κῦ. Περὶ ΟΡΡΥΘΙ 

ο΄ Μεῦκαε δὲ πρὸς τοὺς ἀφλοὺς τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον, 
ὃν αἱ λέπραι πρὸς τὰς Ψψώρας. αἱ μὲν γὰρ λεῦκαι τὸ πλέον 

διὰ βάϑους χωροῦσι, καὶ τὰς ἐκεῖϑεν τρίχας τοιαύτας προ- 
βάλλονται. 

θυ τὰ κε. «Περὶ ἀλφῶν. 

Οἱ δ᾽ ἀλφοὶ ἐξεστιπολῆς εἶσιν. ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ οὗτοι 
σροβαίνοντες διὰ βάϑους χωροῦσιν, ὡς καὶ τὰς κατ᾽ αὖ- 
τοὺς τρίχας ὁμοειδεῖς φαίνεσϑαι. δοκιμάζεται δέ, εἰ μὴ διὰ 

βάϑους χωρεῖ, ἡ λεύχη, μετρίως κεντουμένῃη βελόνῃ, ὥστε 
10 δηλονότε μὴ πλέον ταύτην τοῦ δέρματος χωρῆσαι. κἂν 

μὲν οὖν αἷμα ῥεύσῃ, ἰάσιμον τὸ πάϑος" εἰ δ᾽ ὑγρότης 
γαλανμτώδης, οὐκ ἰάσιμιον, ἤδη τῆς κατ᾽ αὐτὴν μεταβλη-᾿ 
ϑείσης σαρκὸς εἰς εἶδος ἕτερον. ἔνιοι δὲ καὶ τραχέσι ῥά- 

κεσι τρίψαντες, δἰ μὲν ἐρυϑραινόμενον φὸν τόπον ἴδωσι, 
15 χρηστὰς ἔχουσι τὰς ἐλσίϑας᾽ εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μένοντα, 

ἀπαγορεύουσι βοηθεῖν". χείρους δὲ καὶ ὁπόταν πλείονας 
καταλάβωσι τὕπους τοῦ σώματος, ὥσπερ καὶ αἱ πολυχρο-- 

ψιώτεραι τῶν μὴ τοιούτων. οἱ δὲ ἀλφοὶ τὸ σιλέον μετριώ-- 
τεροι τῶν λευκῶν πεφυσότες, καὶ μετριωτέροις φαρμάκοις 

.0 εἴκουσι. χρονίσαντες δὲ τοῖς αὐτοῖς τοῖς ἐπὶ ταῖς λύκαις 

ἄγονται, εἰς τὴν ἐκείνων διάϑεσιν μεϑιστάμενοι. πεφύκασι 
δ᾽ αὐτῶν οἱ μὲν λευκοί, οἱ δὲ μέλανες, τὸν ἐπικρατοῦντα 
χυμὸν τοῖς χρώμασιν ἐπισημαίνοντες. τά γε μὴν στίγματα, 

φῷ εἴδει ἐοικότα τοῖς μέλασιν ἀλφοῖς, ἄλλη ἄγεται ϑερα- 
25 πεία, ὑπὸ πληγῶν καὶ ϑλάσεων τινων τὴν ἀρχὴν τῆς σφὼν 

αὐτῶν συστάσεως εἰληχότα. 

κς΄. Περὶ ἐξανϑημάτων. 

Τὰ δὲ ἰδίως καλούμενα ἐξανϑήματα ἀπὸ παχέων χυ-᾿ 

μὼν ἐν τῷ δέρματι τὸ πλέον σφηνωθϑέντων, τῆς ἐσιδερ--, 
0 ατίδος πυκνῆς οὔσης συνίστανται. ἤτοι δὲ τὸ ἅπαν σώμα, 

τοιούτου πλήϑει χυμοῦ, ἢ μόνον αὐτὸ «ο δέρμα. κρίνεται, 
δ᾽ ἕκαστον τῇ τε τοῦ πάϑους σφοδρότητι καὶ τοῖς ἐκχρένος 
μένοις καὶ ταῖς πρυηγησομέναις διαίταις, ἐπάγεται δ᾽ ἀνα- 
λόγως ταῖς διαγνώσεσι καὶ ἡ φᾳροσήκουσα ϑεραπεία. 
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κζ΄, “ει ἐπινυκτίδων. ὅτος 

᾿Επινυκείδες εἰσὶν ἑλχύδρια ἀπὸ ταὐτομάτου ἐξανε 

ϑοῦντα, φλυκταϊνοειδῇ, ὑπέρυϑρα, ὧν ἐκρηγνυύμάνων, ἰχὼρ 

ὕφαιμος ἀπορρεῖ. αὗται δὲ μᾶλλον κατὰ τὰς νύχτας ἢ μεϑ᾽ 

ἡμέραν ἐνοχλοῦσι», ὅϑεν καὶ τοὔνομα εἰλήφασιν. Β 

κη. Περὶ μυρμηκυίας. 

Μυρμηκία δὲ καὶ ἀκροχορδών, ἐπανᾶστασίς ἐστὲ τοῦ, 
δέρματος, μιχρώ τὸ καὶ τυλώδης, περιφερὴς τὸ πλέον, ἀλλ᾽ 
ἢ μὲν μυρμηκία πλατείαν ἐχεε τὴν βάσιν, καὶ πρὸς τὰς 
ἀποσφίγξεις ὁμοίαν ποιεῖται τὴν αἴσϑησιν τοῖς τῶν μύρ- ι΄ 

μήκων δήγμασιν. ὃ δὲ ἀκροχορδῶὼν στενὴν ἔχει τὴν βάσιν, 
υὡς δοκεῖν ἐπκκρέμασϑαι ἀἄζρω χορδῆς ὁμοιοὺυ μένη. 

χθ, Περὶ γαγγλίου. 

Ταγγλίον δὲ ἐστε συστροφή τις νεύρου ἐξ «ιληγῆς Ρ 

κόπου γινόμενον. πέρυκε δὲ τοῦτο μάλιστω συνίστασθαι ι8 
κατά τε τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, ἅἄτε πλειόνων τὲ καὶ 
τιροιρανῶν ὧδε τῶν νεύρων πεφυκότων, καὶ τούτων μᾶλλον 
τῶν ἄλλων μορίων γυμιναζομιένων. καὶ ταῦτα μὲν μέτριῶ; 
καὶ ἐπὶ μετρίαις αἰτίαις γινόμενα βραχύ τι ἢ οὐδὲν λυ- 
μαίνεται ἢ ὀδυνᾷ. ὅσα δὲ διά τινα χυμὸν ἐπιρρέοντα σὺν- 0 

ἰστανται, καὶ στενοχωρεῖ τοὺς τύπους, ταῦτα μᾶλλον ἐξ 
λυπεῖ καὶ τὴν τυχοῦσαν τοῦ μορίου ἀπείργει ἐνέργειαν. 

λ΄. Περὶ διαγνώσεως φλεγμονῆς. 

᾿Επεὶ δὲ πολλοὶ τινες οἱ δευματίζοντες χυμοΐ, καὶ σίως 

συμπλεκόμενοι ἐνίοτε φαίνονται, φέρε καὶ τὰς κατὰ μέρος 19 
τούτων βλάβας ἐ ξείπωμεν, ὡς ὧν ἔχοις διαγινώσκειν ἕκαστα. 

Αΐματος τοίνυν χρηστοῦ καὶ συμμέτροῦ τῷ πάχεϊ᾽ 

ῥυέντος εἴς τὸ μόριον ἀϑρόως, καὶ διὰ π“λῆϑος σφηνωϑέν- 
τος, ἡ ἰδίως προσαγορευομένη. γίνεται φλεγμονή, ἐρύϑη- 

μάτε καὶ ζέσιν μετά τινος ἐπαναστήματος τῷ κάμνοντι 

μορίῳ ἐπάγουσα. χολῆς γε μὴν ξανϑῆς οὕτω τὐχὸν διατι- 
ϑείσης μόριον, τὸ οὕτω πὼς λεγόμενον ἐρυσίτιελαβ, 
γίνεται, οὐχ οὕτω μὲν ὃν ἐρυϑρόν, ὃς τὸ πρότερον; 
οὐχ ἥκιστω δὲ φλέγον, ὕπωχρον ὄν. κἂν τύχοιεν οἱ 
{, 80 

͵ 



Ν Ν 

᾿ς 
“ 48. Ο5 ΙΘΑΝΧῚΒ ΛΟτλΆΝ 

ῥηθέντες συμπλακέντες χυμοὶ, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν σπιάϑος 
ἐπισυμσιεπιλεγμένῳω αὐχοῦσιν ὀνόματι. καὶ πλεογάζοντος 
εὲν τοῦ αἵματος, φλεγμονὴ γίνεται ἐρυσιπελατώδης, «τῆς 
δὲ χολῆς, ἐρυσίπελας φλεγμονώδες. οἴδιημια δὲ ἐστιν ὄγκος 
λευκός, ἀνώδυνος, ἐπὶ φλέγματι συνιστάμενος, ὥσστερ καὶ 
τὸ ἐμφύσημα ἐπὶ ψυχρῷ καὶ παχυτέρῳ ουνίσταται σινεύ- 
ματι. ῥάδιον γνωρίζειν τοῦτο τῇ ἀφῇ. ῥάδιως γὰρ ὑπείκδι 
τὰ οἰδήματα, μήτε ζέοντα, μήτ᾽ ὀδυνῶντα, μήτ᾽ ἠλλοιω- 
μένα ὄντα τῷ χρώματι. τὰ δὲ ἐμφυσήματα, ἀντίευπα, τὸ 

10 δέρμια τοῦ πνεύματος διατείνοντος. γνωριμώτερον δὲ τοῦτο 

ἐπὶ τῶν τυμπανίων ὑδέρων. ὧδε δὲ καὶ ὑπηχεῖ κρουόμε- 
γον τὸ ἐπιγάστριον, τυμπάγου δίκην, ἀκριβῶς διατεινομέ- 
ψου τοῦ δίρματος ὑπὸ παχέος πνεύματος" ἐνίαις γε μὴν 
τῶν φλεγμονῶν, καὶ μαλιοϑ᾽ ὅσαις μὴ ῥάδιον ἐς πύον 

18 μεταβληϑῆναι, καὶ ἄλλως σιῶς διαφορηϑῆναι, πρόχειρον, 
τὸ μεταπεσεῖν εἰς γάγγραιναν ἢ σφάκελον. 

λ(. Περὶ γαγγραίνης. 

Καὶ γάγγραιναν μιὲν φαμεν τὴν διὰ μέγεθος φλε- 
γμονῆς τοῦ τυχόντος μορίου νέκρωσιν, οὐκ ἤδη δηλονότι 

30 γεγενημένην, αλλ᾽ ἔτι γῴνομενην, «ἡ» γὰρ γ δὴ καταστᾶ- 

σαν, σφάκελον ὀνομάξομιεν. οὗτος γὰρ πέρας γαγγραίνης. 
συμβαίνει δὲ τοῦτο «τὸ σιάϑος καὶ τοῖς ὀστέοις, ὅταν δη- 

λονότι ἡ ὑπερκειμένη σάρξ αὐτοῖς μοχϑηροὺς ἰχῶρας γεν- 
ψῶσα, διαβρέχη τούτοις ταῦτα καὶ διασήπῃ. καὶ ταῦτα μὲν 

5 οὕτω χαλεπὰ πάϑη τυγχάνοντα διαφϑείρει, οἷς ἄν μορίοις 
ἐνοκήψειεν. ἡ δὲ παχεῖα τὴν σύστασιν χολή καὶ μάλλον 
δριμεῖα μέχρι «ἧς ὑποκειμένης σαρκὸς τὸ δέρμα. ἐῤαορᾷ καὶ 

καλεῖται τὸ σάϑος ἕρπης. 

λβ΄. Περὶ ἵρπητος. 

80 Ἢ δὲ λεπτὴ καί ἧττον δροιμεῖα καὶ ϑερμὴ. φλυκταίνας 
μιχρος ἐξεστιπολῆς τοῦ δέρματος ἐγείρει, κέγχροις ἐοικυίας, 
καὶ κεγχρίτης ἕρπης ἐκ τῆς ὁμοιότητος τὸ πάϑος ὀνομά- 

» , ν ἊΝ 5 , , ς Ἢ ζεται. ἔνιοι δὲ φασι τοῦτον μετ᾿ ἐπιμιξίας συνίστασϑαι 

φλέγματος. εἴρηται δὲ ἕρττης τῷ δοκεῖν ἕρπειν κατὰ τῆς 

55 ἐπιφανείας τοῦ δέρματος, γψῦν μὲν τόδε τὸ μέρος ἐπέχων, 
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αὖϑις δὲ τὸ μετ᾽ αὐτό, ἀεὶ τοῦ σύνεγγυς ἀναδεχομένου 
τὸ πάϑος, ἐξιωμένου δὲ τοῦ πρώτου πεσχονέος, ὥσπερ 

τινὸς φλογὸς ἀεὶ μὲν τὰ σύνεγγυς νεμκομένης, ἀεὶ δὲ τῶν 

σ-ροαγημ μένων χαὶ προαπεσβενγνυμένων, τῆς ἐπιτηδέϊας 

ὕλης ἤδη ὠπολειπούσης. ἘΥΝΤῚνΣ 

λγ΄. “Περὶ βουβῶνος. 

Βουβὼν δὲ καὶ φῦμα καὶ φύγεϑλον, ἀδένων εἰσὶ πά-- 
ϑη᾽ καὶ φῦμα μὲν ἡ φλεγριονή. βουβὼν δὲ ἡ πρὸς ἐχπύη- 
σιν ἐπειγομένη φλεγμονὴ τοῦ ἀδένος, ὥσπερ δήτα τοῦ. 

λδ, Περὶ δοϑιῆνος. 

Περὶ δὲ δοϑιῆνος ταῦτ᾽ εἰπεῖν ἔνεστιν, ὡς οὗτος ὄγκος 

ἐστὶν ἀποστηματώδης ἐκ παχέων χυμῶν, ἐν τοῖς σαρκώδεσι 
τύποις συνιστώμενος, ἐπιεικὴς μὲν ὑπάρχων, ὅτε ἐν αὐτῷ 
μόνῳ συνίσταται τῷ δέρματι, κακοήϑης δέ, ὅταν ἐκ πλείο: 15 

γὸς ἀνίσχῃ βάϑους. διαγνώση δὲ τούτους τῇ τε ὄψει καὶ 
«ἢ ἀφῆ, τοῦ πέριξ τόπου τοῦ δοϑιῆνος ἐπαφώμιενος. 

λέ. “Περὶ τερμένθου. 

Τὴν τέρμινϑον δὲ φασιν εἶδος φύματος εἶναι, ἐστι-- 
κεῖσϑαι δὲ αὐτῷ ἄνω καὶ κάτω φλυχκταῖναν μέλαιναν, ἧς :ὸ 
ἐχραγείσης τὰ ὑποκάτω ἀποσεσυρμένα φαίνεται. τούτου δὲ 
διαιρεθέντος, πύον εὑρίσκεσθαι. ἕτεροι δὲ φασιν, εἷς τέρ-- 
μινϑοί εἶσιν ὑπιεροχαὶ ἐπὶ τοῦ χρωτὸς συνιστάμενγαι, στρ07-- 

ἰγύλαι, μελαγχολικάί, δερεβίνϑου καρποῖς. 

λς΄. Περὶ ἀνθράκων. ν 55 

Τοῦ γε μὴν αἵματος μελαγχολικωτέρου γενομένου 
καὶ ξέσαντος, ἐνσκήψαντος μορίῳ τινί, συμβαίνει τοὺς ὄνο- 
μαζομένους ἄνϑρακας γίνεσθαι, οἵπέρ εἰσί χαρακώδη ἕλκη, 

τὸ σιλέον μὲν ἀπὸ φλυκταίνης ἀρχόμενα, τοῖς πυρικαύστοις 
ἐμφερῶς. ἐνίοτε δὲ καὶ χωρὶς ταύτης. καὶ κνώνταί γε σταν-- 30 

φελῶς ἐν ἀρχὴ τὸ μόριον. εἶτά ποτϑ μὲν μείους φλυκταῖ- 
γαὶ, ποτὲ δὲ τιλείους ἐπανίστανται, λεπιταὶ καϑάπερ κέγ- 

χροε τινές, ὧν ἐχρηγνυμένων, ἐσχαρῶδες ἕλκος γίγνεται, 
80 

αὐτοῦ ἀδένος τὸ φλεγμονῶϑδες, φύγεϑλον λέγεται. Ἔο. 
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παραπλήσιον, τοῖς ὑπὸ καυστήρων. γινομένοις, ποτὲ μὲν 
τεφρώϑδους τῆς ἐσχάρας φαινομένης. πονὲ δὲ μελαίνης, σὺν 
τῷ προσέχεσϑαι «ῇ βάσει, "αὐ «ρύπον τινὰ προσηλῶσϑαι 

μετὰ νομῆς, ἢ δὲ πὶ ἐξ σάρξ φλεγμονώδης ; ἰσχυρῶς καὶ 
5 μέλαινα φῇ χροιᾷ γίνεται, καὶ στίλβουσα σταραστελησίως 
ἀσφάλτῳ καὶ πίσση. τοιαύτῃ δὲ ἐστιν ἡ ἀκριβῶς μέλαινα 
χολή, καὶ μέλανας ἄνϑρακας τοὺς ἀπὸ ταύτης γινομένους 
φαμέν. ἀλλ᾽ οἱ γῶν σταρὰὶ τῇ σαρκὶ συνιστάμενοι ἄνϑρακες, ᾿ 

συντόμως περιγράφονται. οἱ δὲ κατὰ τῶν ὑμένων ἢ τῶν 

10 ἄκρων γιγόμενοι μιέχρι πολλοῦ παραμιένουσι καὶ τῆς συμ- 

παϑείας τοῖς ὑποκειμένοις μεταδιδόασι τύποις, ὥὧοτε καὶ 
φλεγμονὴν ἐρυδατελατώδη αὐτοῖς γίνεσϑαι, οὐκ ὀλίγοις 

δὲ καὶ εἰς διαπιύησιν ἐτράπη. τοῖς δὲ σιλείστοις καὶ συρετοὶ 
συνεδρεύουσι. γίγνονται δὲ καὶ κατά τινας ἐπιδημίους αἰ-- 

45 φίας οἱ ἄνϑρακες. καὶ τούτοις μὲν οὕτω διαγνούς, καϑὼς 
ἑξῆς ἐροῦμεν, οὕτω καὶ ϑεραπεύσεις. 

λζ΄. Περὶ καρκένου. 

Ὃ καρκίνος. δὲ ἐν τοῖς σπιλείοσι τοῦ σώματος μέρεσι 
σπέφυχε γίνεσϑαι. ἔν τὸ γὰρ ὀφϑαλμοῖς “καὶ ὑστέραις καὶ 

30 ἄλλοις πλείοσι μέρεσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ κατὰ τοὺς τιτ- 
ϑοὺς τῶν γυναικῶν, ἅτε χαύγους ὄντας καὶ ἐτοίμως ἔχον- 
τὰς δέχεσϑαι τὴν παχυτάτῃν ὕλην, ἐκ γὰρ μελαίνης χολῆς 
ξεούσης οἱ καρκίνοι πεφύκασι συνίστασϑαι, καὶ εἰ δριμύ- 

τερόν τι τύχῃ, καὶ διαφορητιμὸν τῇ μελαίνῃ συνιὸν χολῇ, 
3 ς μ ἈΦῚ ᾿ ἣ ᾿ ᾿ ᾿ 

᾿ 35 μι688 ἑλκώσεως χκαρκίνους ἐπεγείρει. καὶ κατὰ μὲν τὴν 

χρόαν μελάντεροι τῶν λοιπῶν φλεγμονῶν οἵδε εἰσί, καὶ 

ἧττον ϑεριοί. αἱ φλέβες δὲ πἰηροῦνται καὶ τείνονται 
φέριξι παραπλησίως τοῖς τοῦ καρκίνου ζῴου ποσίν, ὅϑεν 

καὶ τῆς ὀνομασίας τοῦτο τὸ πάϑος τετύχηκε, τινὲς δέ φασι 
80 διὰ τὸ δυσαπολύτως ἔχεσϑαι τῶν μορίων, ὧν ἂν λάβη- 

ταί, καρκίνου δίκην" διά γὲ μὴν τὸ σιάχος τοῦ τοιούτου 

χυμοῦ, καὶ ἀνίατος ὁ καρκίνος ἐστί, μήτε ἀποκρουσϑῆναι 
δυνάμενος, μῆὴτε διαφορηϑῆναι, μὴτε ταῖς τοῦ ὅλου σώ- 
ματος εἴκειν καϑάρσεοιν, ἀεί τῶν μὲν σιρακοτέρων φαρμά- 

ϑό χων τῶν ἐπιτιϑεμένων καταφρονοῦντος τοῦ πάϑους, ὑπὰ 

δὲ τῶν σφοδροτέρων σιαροξυγομένου. «ούς γὲ μὴν ἀρχο- 
, 
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μένους δυνατὸν καϑαίροντας, ἀπείργειν, τοῦ πρόσω βαίνειν, 

καὶ μάλιστα ἦν μὴ τῷ πεπονϑότι μορίῳ τύχη, ἐνστηριχϑ εὶς 

ὁ χυμὸς. ἔτι γοὶρ πλανώμενον, δυνατὸν αὐτὸν μετοχετευ- 

ϑήναι" τῆς δὲ σαρκὸς ϑλασϑείσης ὑπὸ τινος ἐμπεσόντος 

βαρέος, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ μικρῶν φλεβίων διαιρεϑέντων, 5 

αἷμα πρόχεῖτοι κατὰ διαπήδησιν, ὅϑεν καὶ ἀϑροιξομένου 

ἑπὸ τὸ δέρμα τὸ καλούμενον. στοιεῖ ἐχχύμωμα, ὃ διαιρ8- 

ϑέντος τοῦ δέρματος, ὥσπερ ὄγκος εὐαφὴς εἴκων φαίνεται, 

ἀνώδυνος τὰ πολλά. εἴδη δὲ τοῦ ἐκχυμώματός εἶσι καὶ τὰ 

καλούμενα ὑπώπια καὶ ὑποσφάγματα, καὶ προσέτι ἡ κατὰ τὸ 

τοὺς ὄνυχας ὠποδρομῆ: τοῦ αἵματος ἐκ πληγῆς γινομένη. 

τὰ ῥήγματα δὲ σὺν ἐχχυμώσει μὲν γίνονται πάντως, ἤτοι 

δὲ ἐπιπολῆς ἢ διὰ βάϑους ταῦτα γίνεται. κἂν μὲν οὖν 

ῥαδίως ὧδε ἀν ονυϑῦ τὸ ὅλον ἐκχύμωνα, συμφύεται ὗᾳ- 

δίως ἡ διαστᾶσα σάρξ. ἐὰν δὲ χρονίσῃ καὶ δύπος ὑποτραφῇ ιτ5 ἰ χω 0 χθ “ 0 θαφῇ 
- - ᾿ 

συμφυῆναι τῷ ζήγματι, τὸ λοιστὸν ἀδύνατον. κἂν γὰρ 
» , 7 ͵ ᾿ ᾿ 55.472 ΕῚ 4} ἢ 

παρατεϑῶσι μόνον ἀλλήλοις τὰ χείλη, ἀλλ οὖν μικρὰ τις 
- , Ω , ὡ - ν 

παρεμπεσοῦσα πρόφασις, ῥᾳδίως αὐτὰ διϊστῷᾷ, ὡς ἐμσιίπλα- 
- ε 

σϑαι τὴν μεταξὺ χώραν αὐτῶν ὑγρότητός τινος ἀλλοτρίας, 
, “ 

καὶ τρόπον τινὰ συνεχὲς ἐκχύμωμα γίνεσϑαι, “ταραπλήσιον 30 
- Ε 2 " ᾿ , ", « , ᾿ ᾿ , τῷ κατ᾽ ἀρχὰς συνισταμένῳ ἐξ αἵματος. τό γε μὴν σπάσμα 

᾿ - ε 

γίνεται, διασπωμένων τινῶν ἰνῶν. ταῦτας δ᾽ ἅπαξ δια- 
-" ᾿ 

σπασϑείσας, κολληϑῆναι οὐ δυνατόν, μόνης δὲ παραμυϑίας 
- Ε ι - ’ ὄὡ 

«ῆς ἀπὸ τῶν βοηϑημάτων δεῖσϑαι μέχρις ἀνωδυνίας. 

λη. Περὶ σκέρρου. 25. 

ὋὉ δὲ ἀκριβὴς σκίρρος ὄγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν σκλη- 
ρός τε καὶ ἀναίσϑητος. ἐκπέφευγε δὲ τὸν ἀκριβῆ ὁ μετρίως 
αἰσϑανόμενος" ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀναίσϑητος, ἤδη καὶ ἀνίατος. 
ὦ γὰρ μὴ ἐπαΐειν «ὧν. ἐπιτιϑεμένων φαρμάκων πέφυκε, 

«ἰς ἂν ἐκεῖϑεν βοηϑείες προσδοκηϑείη ἐλπίς; κατὰ το- 30 
σοῦτον δὲ ἐλπιστέοι οἱ αἰσϑανόμενοι, καϑ᾽ ὅσον μετειλή-- 
φασι καὶ αἰσϑήσεως. γίνονται δ᾽ ἅπαντες ὑπὸ γλίσχρου 
καὶ παχέος χυμοῦ, δυσαποοπάστως ἐμιπλαττομιένου τοῖς 

σκιρρουμένοις μορίοις. συνίστανται δὲ τὴν ἀρχήν, ἐνίοτε 
μὲν ἐξ αὐτομάτου τοιούτου τινὸς χυμοῦ τῷ τυχόντι προῦσ- 55 

ἐρεισϑέντος μορίω" πολλάκις δὲ καὶ ὑπ᾽ ἀμαϑίας ἰατρῶν 



" ᾿ τ᾿  .. 
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κατασκευάζεται, ψυξάντων καὶ στυψάντων Φλεγμονάς 18 
καὶ ἐρυσιπέλατα τοῦ προσήκοντος συέρα. 

λθ. Περὺ δι 

Αἱ δὲ δὴ) χοιράδες ἀδένες εἰσὶν ἐσκιρρωμένοι, κατά τε 
ὁ τράχηλον καὶ μασχάλας καὶ βουβῶνας μάλιστα συνιστά- 
μεναι. κοινῶς δὲ τῇ τῶν σκίρρων ἐπάγονται ϑεραξιείᾳ 

εἴρηται δὲ χοιράδες τῷ τοῖς χοίροις τοιοῦτον πάϑος συμ- 
βαίνειν, ὥς φασι καὶ τὸ πολυγόνους δοκεῖν, ἀφ᾽ ἑνὸς ὄγκου 

προφανέντος ἐνίοτε καὶ ἑτέρων συναναφαινομένων᾽ τινὲς 
10 δὲ χειρδυργίᾳ φούτους ἰῶνται, καϑὼς ἑξῆς ἐροῦμεν. ψυνὶ 

δὲ οὐ πρόκειται ϑερασιευτικὰς μεδόδους ἐγγράφειν ταῖς 
διαγνωστικαῖς ὑποϑήκαις. 

μ΄. “Περὶ στεατωμάτων καὶ μελικηρίδων, 

Στεάτωμα δὲ καὶ ἀϑέρωμα καὶ μελικηρίς, ἰδίας προσ-- 
195 ἡγορίας αὐτῶν τετύχηκεν ἕκαστον ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τῶν 

σεριδχομένων οὐσιῶν κατὼ τοὺς ὄγκους. ἡ μὲν γὰρ. αὐτῶν. 

στέατι ἔοίκε, μέλιτι δ᾽ ἡ ἑτέρα, ὥςπερ οὖν γε ἡ τρίτη 

ἀϑέρᾳ παρασιλησίως. ἔχει. ἕκαστον δ᾽ αὐτῶν ἀπὸ τῆς περι- 
ἐχομένης οὐσίας τῇ ἀφῆ ϑοκιμάξεται. αἱ γὰρ παχύτεραι 

ο τῶν οὐσιῶν, καὶ πλείονος ἀντιτυσίας “ἰετέχουσεν. ὅτερον 

δὲ παρὰ ταῦτα τὸ κηρίον οὕτω καλούμενον πέφυκεν, ὄγκὸς 
τις ὧν περὶ τὸ δέρμω κατατρήσεις ἔχων, δὲ ὧν μελιτῶϑες 

᾿ς ὑγρὸν ἐκκρίνεται. ἔσχε δ᾽ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τοὔνομα. Ὁ 

μα΄. Περὶ ἑλκῶν. ' 

η5 Τῶν δ᾽ ἑλκῶν, --- ῥητέον γὰρ ὑστάτως καὶ περὶ τού-- 
των, -- τὰ μὲν ἰσόπεδα, τὸ δ᾽ αὖ κοῖλα πέφυκεν, ἕτερα 
δ᾽ ὑπερσαρκοῦντα. καὶ τὸ μὲν λεσυτὸν ἰχῶρα ἐκρεῖ" το δ᾽ 
αὖ σύμμετρον τῇ συστάσει τὸ πύον ἔχει, καὶ τὰ μὲν πέ- 
οιξ ὑπέρωρα καὶ ὑποφλεγμαίνοντα, τὰ δ᾽ αὖ οἰδηματωδη. 

30 χαὶ τὰ μὲν πλαδαρὰν τὴν σάρκα ἀναφύει, τὼ δ᾽ αὖ τρα- 
χυτέραν, καὶ μάλιστα κατὰ τὸ χείλη. καὶ τὰ μὲν αὐτοῦ 
σίου στηριχϑέντα μελαίνεται καὶ νεκροῦται. τοὺ δ᾽ αὖ ἐπε- 
ψέμεται καὶ τὰ σύνεγγυς. καὶ τὸ μὲν ἰσόπεδα καὶ ἐρυϑρὰ 
ἢ ἐγγὺς τοῦ ἐρυϑρὰ εἶναι τυγχάνοντα, συγεξομοιουμιένης 



“ΚῚ ᾿ ἜΝ 
Γὼ 
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τῆς τρεφομένης τῇ λοιπῇ σαρκί, τὴν ὅσον οὔτω ἐσομένην 

ὑγίειαν ὑποσημαίνει" ῥυπαρᾶς δὲ ἢ “πλαδαράς φελούσης, 

οὐ δεῖ πιστεύειν, ἀλλὰ ταύτην μὲν ἀναιρεῖν καϑὼς ἐροῦ- 
μεν, ἀγαϑὴν δὲ πειρᾶσϑαι τρέφειν σάρκα, καϑὼς ἰδίᾳ περὶ 

τῶν τοιούτων ἐροῦμεν, ὥσττερ ϑῆτα καὶ κοίλους πεφυκότος ς 
τοῦ ἕλκους. καϑαιρετέον δὲ τοῖς ἰσχυροτέροις τὰ ὑπερσαρ- 
“οῦντα, καὶ τὰ μὲν λεπτὸν ἰχῶρα ἀφιέντα, τὴν κατ᾿ ἐκεῖνα 
ἀπεψίαν σημαίνει. καὶ μήκους ὧδε δεῖ χρόνου ἐς ὑγίειαν. 
τὰ σύμμετρα δὲ καὶ παχέα πύα, ἀμείνω καὶ μάλιστα ἢν 
μὴ βαρέως ὄξη" ὅσα δὲ πέριξ ὑπέρυϑρα, ἢν Ἀεκοτπτῶσϑαε τὸ 
δηλοῖ τὸ μέλος, ἢ ϑερμοτέροις χρήσασϑαι τὸν ἄνϑρωπον, 
ἢ τὸ γε ὕστατον, φαρμάκοις ἠρεϑίσϑαι ϑερμοτέροις, ὥσπερ 

δῆτα καὶ οἰδηματώδη διὰ καχεκτικήν τινα συνίστανται 
διάϑεσιν. μελαίνεται δὲ καὶ νεκροῦται καὶ νέμεται ἢ διὰ 

μιέγεϑος ἢ διὰ πλήϑουσαν ὕλην ἐκεῖ που ἐνσκήψασαν, μι) τ5 
κρατουμένην, ἢ δὲ ἀτονίαν τῆς ὅλης δυνάμεως ἐπισυμ-- 
βᾶσαν δὲ ἕτερον τι ἀρρώστημα. ἀμέλει καὶ τοὺς ὅσον 

οὔπω τεϑνηξομένους ὁρῶμεν, εἴπου βραχύ τι ἕλκους ἔχουσι, 
καὶ τοῦτο τιρῶτον γεκρουμένους, ἅτε τοῦτο μᾶλλον τῶν 

ἄλλων ψενοσηκότας μερῶν. καί γε ἱκανὴν καὶ τὰ τοιαῦτα 0 
ἔνδειξιν εἰς τιρόγνωσιν παρέχεται. ἀλλ᾿ ὁ μὲν περὶ τῶν 
ἕλκων λόγος ὧδὲ πῃ καὶ ληγέτω. 

᾿Επεὶ δὲ ἱκανὸν τῷ λόγῳ μέτρον σπεριεϑήχαλιεν, τοῦτο 
μιὲν οὖν ὧδε καταπαύειν ἄμεινον, τῇ συνήϑει κεχρημένους 

βραχυλογίᾳ, ἑξῆς δὲ περὶ ϑεραπευτικῶν διεξιέναι μεθόδων. ες 
-«“ , ͵ ᾿ - 2 - 

οὕτω γὰρ ἐσόμεθα τὸ πᾶν ἀποτιγνύντες τῆς ὑποσχέσεως. 
» - - , -« ,Ξ- 

εἴπου δὲ τι τῶν δεόντων ῥηθῆναι ἐξετάζων εὕροις λεῖπον 
- , ᾿ ᾿» ἂν 

τοῦ γράμματος, ἤτοι τὴν βραχυλογίαν οἴου ταῦτ᾽ ἀφῃρη- 
» ΄ - 

κέναι ἡ πὼς κακεῖνο τοῖς ῥηθεῖσι συγνεξακούεσϑαι «τολλά 
᾿ ᾿ ὦ ͵ αἰλιονὴ , δὰ , 

γ8ὲ μὴν ἐνίοτε τῶν δεοντῶν ὑπὸ ληϑης βυϑῷ χρυπτεται. 30 
Σ ΔΝ ὑπ ἢ , τ» ᾽ νῷ ͵ ὰ 
καὶ τοῦϑ' ἑκάστοτε πάσχομεν, στ, οὐ δεῖ ϑαυμάζειν, εἴ τι 

᾿ - ’ ᾽ ᾽ -“ ΕῚ " τ 

καὶ λέλειπται τῶν δεόντων, αλλ ὅπως ἐν οὕτω κομιδῇ 
᾿ ε»}ὔ , “- 
βραχέσι ῥήμασι τάς τὸ διαγνώσεις καὶ αἰτίας μικροῦ δεῖν 
σιαντὸς ἀρρωστήματος ἐξεϑέμεϑα. εἴη δέ, σὲ μὲν ἀπόνα- 

σϑαι τοῦ γράμματος, ἡμᾶς δὲ λέγειν τὰ δέοντα. εὐ ἃς 

ζ 



᾿ς φν ᾿ Ἢ 

 ΤΟΥΑΙΑΝΟΥ͂ 
νόμος περὶ τῶν ἰατρῶν. 

Τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην σωτηριώϑη τοῖς ἀνϑρώποις 
τυγχάνειν τὸ ἐναργὲς τῆς χρείας μαρτυρεῖ. διὸ καὶ ταύτην 

ἐξ οὐρανοῦ πεφοιτηκέναι δικαίως φιλοσόφων παῖδες κηρύτ- 

τουσι. τὸ γὰρ ἀσϑενὲς τῆς ἡμετέρας φύσεως, καὶ τὰ τῶν 
5 ἐπισυμβαινόντων ἀρρωστημάτων ἐπαγνορϑοῦται διὰ ταύ-- 

τῆς. καὶ γὰρ κατὰ τὸν τοῦ δικαίου λογισμὸν συνωδὰ τοῖς. 
ἄνωθεν βασιλεῦσι ϑεσσείζοντες, ἡμετέρᾳ φιλανϑρωστίᾳ κε- 
λεύομεν τῶν βουλευτικῶν λειτουργημάτων ἀνενοχλήτους 

᾿Φ μᾶς τοῖς λοιποῖς χρόνοις διάγειν ἢ). 

") Ηδθο 1θχ, 4086 γοοδίῃγ ῥγαθῆχα οδϑί δαϊοπὶ ΗΙΡΡοοΥ δ 5 ΑΙάϊπας, 

4886. οἸτπι ξαϊς Ματγοδπίοπίϊ ᾿Θαιγίπιῖ, Ηοάᾶϊθ ὀχθιηρῖαν δύβου- 

γαίαγ ἐπ δἰ δ οίμθοα Εἰοοατάϊαπα ΕἸογοπίϊδθ, Ὀϊαἀϊοανὶ παι, ἶ 

παμῃ δὲ ροπυΐπα. Ὀϊθίζι 5 ἰυβίυγαπᾶυπη 6556. οσπδαϊί, Αἰαυΐ 

πεδαπθ ΙῈχ εϑέ, πεέᾷιθ 1πδι υγαπάμσμῃ, δὰ αυδδὶ οοηἔο5510 4086- 

ἄστη ᾿ἱπϑυπεϊβ τπραϊοὶ, Του δβϑίβ, οχ ἰἴθρθ ᾳυδάδῃηι [υ]ϊάπθδ, Ρυθ 

86 50] Θπηϊζου Ῥγοπαηίηάᾷ, ᾿ 
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